Katarzyna Słojkowska
(Warszawa)
MATERIAŁY STANISŁAWA PAZYRY
(1904-197)
(III-219)
Stanisław Pazyra urodził się 7 maja 1904 roku w Ciechanowie jako syn Franciszka,
pracownika kolei i Aleksandry z Tomaszewskich. Nauki pobierał w szkołach w Ciechanowie,
utrzymując się z korepetycji. W 1925 r. ukończył Gimnazjum Państwowe im. Zygmunta
Krasińskiego i rozpoczął pracę w Wydziale Powiatowym Sejmiku Ciechanowskiego. Dzięki
stypendium w latach 1927 – 1930 studiował historię na Uniwersytecie Lwowskim. Po ukończeniu
studiów pracował w Zakładzie Historii Średniowiecznej i Nauk Pomocniczych Historii Uniwersytetu
Lwowskiego. W 1933 r. na podstawie pracy Studia z dziejów miast na Mazowszu od XIII do
początków XX wieku otrzymał doktorat. W 1935 r. został wicedyrektorem Wydawnictwa Zakładów
im. Ossolińskich we Lwowie, a w 1938 r. pełnomocnikiem do przeprowadzenie reorganizacji
Oddziału tegoż wydawnictwa w Warszawie.
Stanisław Pazyra brał udział w kampanii wrześniowej 1939 r. w stopniu podporucznika i
porucznika. Po jej zakończeniu wrócił do Warszawy. W 1942 r. został aresztowany przez Gestapo i
osadzony na Pawiaku, skąd zwolniono go w 1943 r. dzięki staraniom żony. Wybuch powstania
warszawskiego zastał go w Radości pod Warszawą, gdzie zorganizował we wrześniu 1944 r.
prywatne Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące Koedukacyjne, w którym nauczał historii. Od
września 1944 r. do 1951 r. pracował w Ministerstwie Oświaty organizując Państwowe Zakłady
Wydawnictw Szkolnych dochodząc do stanowiska naczelnego dyrektora. Równocześnie kierował do
1946 r. warszawskim oddziałem „Ossolineum”. W latach 1951 – 1953 organizował Państwowe
Wydawnictwo Naukowe, gdzie pełnił funkcję wicedyrektora. W latach 1953 – 1956 był dyrektorem
Biura Bibliotek PAN, w 1957 – 1958 sekretarzem naukowym Komisji Wydawnictw Naukowych
PAN, a do 1963 r. dyrektorem Biblioteki PAN w Warszawie. Organizował także Instytut Historii
Kultury Materialnej PAN, gdzie prowadził Pracownię Bibliograficzną (1963 – 1971).
Działalność naukowa i popularnonaukowa Stanisława Pazyry koncentrowała się wokół
historii miast mazowieckich i historii książki. Główne pozycje to monografie: Geneza i rozwój miast
mazowieckich (1959), Dzieje Ciechanowa i Ziemi Ciechanowskiej do 1918 (1976), „Z dziejów
książki polskiej w czasie II wojny światowej (1970). Publikował liczne artykuły w „Przeglądzie
Księgarskim i Wydawniczym”, „Księgarzu”, czasopismach regionalnych; był jednym z redaktorów
„Encyklopedii Wiedzy o Książce”.
Działał w wielu towarzystwach naukowych, m.in. w Polskim Towarzystwie Historycznym,
Towarzystwie Naukowym w Płocku, Towarzystwie Miłośników Ziemi Ciechanowskiej,
Towarzystwie Przyjaciół Warszawy, Towarzystwie Przyjaciół Książki. Był członkiem PZPR.
Stanisław Pazyra był laureatem nagrody naukowej ZAIKSU (1960) i Województwa
Warszawskiego za upowszechnianie kultury (1966).
W 1933 r. zawarł związek małżeński z Heleną z Olszewskich, historykiem, z którą miał
dwoje dzieci: córkę Annę i syna Aleksandra.
Zmarł 30 grudnia 1972 r. i został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie.
Spuścizna zawiera materiały z lat 1917 - 1976. Została podzielona na siedem zasadniczych
grup zgodnie z metodami porządkowania przyjętymi w Polskiej Akademii Nauk Archiwum w
Warszawie.
Grupa I licząca 67 jednostek zawierających materiały z lat 1937 – 1975 składa się z podgrup:
A. Opracowania, artykuły i referaty, B. Materiały warsztatowe, C. Projekty prac, D. Recenzje i
opinie o pracach. W pierwszej podgrupie znajdują się rękopisy i maszynopisy ułożone w porządku
chronologicznym. Są to przeważnie opracowania poświęcone historii miast mazowieckich. Wśród
materiałów warsztatowych tworzących podgrupę drugą znajdują się m.in. wypisy dotyczące historii
miast mazowieckich, jak i historii książki oraz odpisy dokumentów, fotografie planów miast i ich
herbów. W skład podgrupy trzeciej wchodzą projekty prac o dziejach miast mazowieckich, historii
najazdu szwedzkiego i rozwoju szkolnictwa w PRL. W podgrupie czwartej znajdują się recenzje
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opracowań i artykułów.
Grupa II, składająca się z materiałów z lat 1947 - 1971 i licząca 51 jednostek archiwalnych,
została podzielona na podgrupy: A. Działalność redakcyjna, B. Działalność wydawnicza, C.
Działalność organizacyjno-naukowa, D. Działalność wydawnicza i redakcyjna, E. Działalność
organizacyjno-wydawnicza, F. Działalność opiniująca, G. Działalność organizacyjno-naukowa i
wydawnicza. W pierwszej podgrupie umieszczone zostały dokumenty Komitetów Redakcyjnych
Encyklopedii wiedzy o książce i Miasta polskie w Tysiącleciu. W skład podgrupy drugiej wchodzą
archiwalia dotyczące działalności wydawniczej autora spuścizny. Są to recenzje, plany wydawnicze,
korespondencja z wydawnictwami, m.in. z Zakładem Narodowym im. Ossolińskich, PIW, PWN,
Wydawnictwem „Iskry”, „Nasza Księgarnia”, „Arkady”. W podgrupie trzeciej działalność
organizacyjna połączona została z działalnością naukową, ponieważ nie było możliwości ich
rozgraniczenia. Umieszczone zostały tutaj materiały dotyczące pracy S. Pazyry w Instytucie Historii
Kultury Materialnej PAN, działalności, m.in. w Polskim Towarzystwie Historycznym,
Stowarzyszeniu Bibliotekarzy Polskich, ZAIKS-ie. W podgrupie czwartej znajdują się materiały
dotyczące Zakładów Wydawniczych im. Ossolińskich, w tym umowy, korespondencja i plany pracy.
W skład podgrupy piątej wchodzi korespondencja i protokoły m.in. Państwowych Zakładów
Wydawnictw Szkolnych, spółdzielni księgarskich i wydawniczych. W podgrupie szóstej znajdują się
opinie wydawnicze Stanisława Pazyry. W podgrupie siódmej, ostatniej, umieszczono archiwalia
(statut, ustawy, protokoły) Zakładów Wydawniczych im. Ossolińskich.
Grupa III liczy 4 jednostki archiwalne i obejmuje lata 1917 – 1945. Zawiera materiały
biograficzne, m.in. dokumenty osobiste, gospodarcze, wspomnienia pośmiertne oraz materiały
dotyczące uroczystości pogrzebowych.
Grupa IV liczy 2 jednostki archiwalne i obejmuje korespondencję i zaproszenia z lat 1945 –
1971.
Grupa V, licząca 2 jednostki archiwalne zawiera recenzje prac lat 1975 – 1976.
Grupa VI, obejmująca materiały osób obcych z lat1955 – 1966, liczy 12 jednostek
archiwalnych. Znajdują się w niej maszynopisy prac, artykułów i referatów osób obcych.
Ostatnią grupę, VII, liczącą 15 jednostek archiwalnych stanowią załączniki. Obejmują one
m.in. drukowane prace autora spuścizny i osób obcych, skrypty na kursy biblioteczne, nabytki
biblioteczne Biblioteki PAN.
W PAN Archiwum w Warszawie spuścizna otrzymała sygnaturę III- 219. Inwentarz
warsztatowy liczy 153 jednostek archiwalnych. W bazie Szukajwarchiwach zespół otrzymał nr 332.
Źródła i bibliografia
1. Materiały Stanisława Pazyry, PAN Archiwum w Warszawie, sygn. III – 219
2. Stanisław Pazyra [w:] Polski Słownik Biograficzny, 1980, t. XXV
PRZEGLĄD ZAWARTOŚCI INWENTARZA WARSZTATOWEGO
I. Prace twórcy spuścizny
A. Opracowania, artykuły i referaty
B. Materiały warsztatowe
C. Projekty prac
II. Materiały działalności twórcy spuścizny
A. Działalność redakcyjna
B. Działalność wydawnicza
C. Działalność organizacyjno- naukowa
I. PRACE TWÓRCY SPUŚCIZNY
A. Opracowania, artykuły i referaty
115. Studia z dziejów miast na Mazowszu od XIII do początków XX wieku
Praca drukowana z rękopiśmiennymi notatkami i poprawkami
1939, l., stan dobry, druk
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8. Najstarszy opis Mazowsza Jędrzeja Święcickiego
Maszynopis autorski oraz korespondencja i recenzja
1970-1975, l., stan dobry, rkp., masz.
45. Najstarszy opis Mazowsza Jędrzeja Święcickiego
Praca z rękopiśmiennymi poprawkami Heleny Pazyrzyny
1973, l., stan dobry, druk, rkp., masz.
52. Najstarszy opis Mazowsza Jędrzeja Święcickiego
Przekład "Topografii.." Święcickiego i czwarty rozdział opracowania z przypisami
Przed 1970, l., stan dobry, rkp.
Uwagi: 1970 to data wydania
55. Najstarszy opis Mazowsza Jędrzeja Święcickiego
Fragment pracy wraz z objaśnieniami i materiały warsztatowe, m. in. spis grodzisk z terenu
Mazowsza
1956- przed 1971, l., stan dobry, rkp., masz.
Uwagi: 1971 to data śmierci S. Pazyry
76. Miasta polskie w Tysiącleciu
Rozdziały: Dzieje miast polskich XV- pocz. XVII w. Czasy saskie. Miasta polskie w
okresie porozbiorowym. Warszawa. Szczecin. Lużne fragmenty pozostałych rozdziałów.
Drobne materiały warsztatowe
B. d., l., stan dobry, rkp., masz.
2. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Białostockie
Egzemplarz podstawowy
1961, l., stan dobry, rkp., masz.
74. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Białostockie
2 egzemplarze z rękopiśmiennymi poprawkami i dopiskami
1963, l., stan dobry, rkp., masz.
3. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Bydgoskie
Egzemplarz po adjustacji
1962, l., stan dobry, rkp., masz.
75. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Bydgoskie
Praca
Przed 1965, l., stan dobry, masz.
Uwagi: 1965 to data wydania
5. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Gdańskie
Egzemplarz podstawowy
Przed 1965, l., stan dobry, rkp., masz.
Uwagi: 1965 rok to data wydania
4. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Katowickie
Egzemplarz bez wstępu ogólnego
Przed 1965, l., stan dobry, rkp., masz.
Uwagi: 1965 rok to data wydania
1. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Kieleckie
Egzemplarz po adjustacji, do przepisania
Przed 1965, l., stan dobry, rkp., masz.
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Uwagi: 1965 rok to data wydania
87. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Koszalińskie
Egzemplarz podstawowy i egzemplarz niekompletny z rękopiśmiennymi poprawkami
oraz korespondencja Komitetu Redakcyjnego
1958-1960, l., stan dobry, rkp., masz.
113. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Krakowskie
1 egzemplarz maszynopisu
Przed 1965, l., stan dobry, rkp., masz.
Uwagi: 1965 to data wydania
112. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Lubelskie
2 egzemplarze, w tym jeden po adjustacji, przepisaniu i zczytaniu
Przed 1965, l., stan dobry, rkp., masz.
Uwagi: 1965 to data wydania
111. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Olsztyńskie
2 egzemplarze, w tym jeden niekompletny
1961, l., stan dobry, rkp., masz.
86. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Opolskie
Egzemplarz podstawowy oraz egzemplarz niekompletny
Przed 1967, l., stan dobry, rkp., masz.
Uwagi: 1967 to data wydania
110. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Opolskie
2 egzemplarze maszynopisu
1961, l., stan dobry, masz.
79. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Rzeszowskie
Praca po adjustacji i sczytaniu
1962, l., stan dobry, masz.
84. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Rzeszowskie
Egzemplarz z rękopiśmiennymi dopiskami i poprawkami
Przed 1967, l., stan dobry, rkp., masz., k.127
109. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Rzeszowskie
Egzemplarz podstawowy
Przed 1967, l., stan dobry, rkp., masz.
Uwagi: 1967 to data wydania.
83. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Szczecińskie
Egzemparz podstawowy wraz z rękopiśmiennymi poprawkami i dopiskami oraz dwa
egzemplarze niekompletne
1962, l., stan dobry, rkp., masz.
85. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Warszawskie
Egzemplarz niekompletny z rękopiśmiennymi poprawkami i dopiskami
Przed 1967, l., stan dobry, rkp., masz., k. ok.117
Uwagi: 1967 to data wydania
82. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Wrocławskie
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1 egzemplarz maszynopisu
1967, l., stan dobry, masz.
Uwagi: 1967 to data wydania
80. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Zielonogórskie
Egzemplarz sczytany oraz fragment rozdziału
Przed 1967, l., stan dobry, masz.
Uwagi: 1967 to data wydania
81. Miasta polskie w Tysiącleciu. Województwo Zielonogórskie
Egzemplarz podstawowy oraz egzemplarz niekompletny
Przed 1967, l., stan dobry, rkp., masz.
Uwagi: 1967 to data wydania
100. Dzieje Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej
Egzemplarz pracy oraz uwagi S. Herbsta
1970, księga, stan dobry, rkp., masz.
117. Dzieje Ciechanowa i Ziemi Ciechanowskiej
1 egzemplarz pracy
1971, l., stan dobry, masz.
70. Dzieje Ciechanowa i Ziemi Ciechanowskiej
Część I "Dzieje Ziemi Ciechanowskiej" oraz wykaz imienny ciechanowskich
urzędników ziemskich
B. d., l., stan dobry, rkp.
42. Dzieje Ciechanowa i Ziemi Ciechanowskiej
Opracowanie. Słowo wstępne. Spis treści. Cz. II Dzieje miasta Ciechanowa rozdz. I - V
Przed 1971, l., stan dobry, rkp.
Uwagi: około 300 stron
43. Dzieje Ciechanowa i Ziemi Ciechanowskiej
Opracowanie. Cz. II Dzieje miasta Ciechanowa rozdz. VI-VII
Przed 1971, l., stan dobry, rkp.
50. Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny światowej
Praca
Przed 1970, l., stan dobry, rkp.
21. Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny światowej
Maszynopis pracy wraz z indeksami i spisem ilustracji oraz recenzja i korespondencja
1968-1969, l., stan dobry, masz.
20. Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny światowej
Szczotka
1969, l., stan dobry, druk
97. Udział PZWS w walce o odbudowę oświaty w Polsce Ludowej
Najważniejsza problematyka sieci bibliotek naukowych PAN
2 artykuły oraz recenzja artykułu S. Warcholika
1949-1958, l., stan dobry, rkp., masz.
118. Geneza i rozwój miasta Warki
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Geneza i tradycje Warki
Studium historyczno- urbanistyczne miasta Warki
2 referaty, opracowanie oraz recenzja S. Herbsta, odbitki, zapiski, plany,
korespondencja, umowa
1953-1971, l., stan dobry, mieszana
92. Geneza i powstanie miast mazowieckich
Przeszłość i przyszłość miast polskich
Siedlce
Miasto Pułtusk a powstanie miast
Artykuły
1956, l., stan dobry, rkp., masz.
Uwagi: 1956 rok dotyczy artykułu o Siedlcach
90. Artykuły związane z jubileuszem Tysiąclecia Polski
1959-1961, l., stan dobry, rkp., masz.
Uwagi: Aneks 1: 1) Plany wydawnicze woj. Warszawskiego na
Tysiąclecie Polski, 2) Mazowsze w zamierzeniach wydawniczych na
Tysiąclecie Polski, 3) W sprawie konieczności zorganizowania zespołowych
badań nad dziejami Mazowsza, 4) W sprawie organizacji zespołowych badań nad
dziejami Mazowsza, 5) Millenium a Mazowsze, 6) O zabezpieczenie zabytków przeszłości,
7) Mazowieckie Millenium
91. Mazowsze w dziejach Polski do XVI wieku
Rola i znaczenie gospodarcze Mazowsza w rozwoju historycznym
Rola i znaczenie Mazowsza w dziejach Polski
Problematyka Mazowsza w książce polskiej do XIX w
2 artykuły oraz 2 referaty
1964-1970, l., stan dobry, rkp., masz.
93. Dziewięć wieków Ciechanowa
Geneza miasta Ciechanowa
Jubileusz Ciechanowa
Stan badań nad regionem ciechanowskim a zadania stacji MOBN w Ciechanowie
Z najdawniejszych dziejów Ciechanowa
Artykuły
1965-1968, l., stan dobry, rkp., masz.
120. Mazowsze w dziejach Polski do XVI wieku
Rola i znaczenie Mazowsza w dziejach Polski
Problematyka Mazowsza w książce polskiej do XIX wieku
Artykuł i 2 referaty
1965-1968, l., stan dobry, rkp., masz.
89. Najstarsze dzieje Nasielska
Rękopisy i maszynopisy artykułu.
1966, l., stan dobry, rkp., masz.
121. Mazowsze Mławskie i jego udział w procesie formowania się państwa polskiego
Stan badań nad regionem ciechanowskim a zadania stacji MOBN w Ciechanowie
Powstanie miasta Czerwińska
Powstanie Warszawy
Rola i znaczenie Sochaczewa w świetle dotychczasowych badań
Referaty z sesji naukowych
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1966-1968, l., stan dobry, rkp., masz.
71. Geneza i rozwój miast mazowieckich w okresie feudalizmu
Maszynopis pracy oraz krótkie streszczenie.
B. d., l., stan dobry, masz.
116. Nieznana karta z dziejów ZNIO. Losy Wydawnictwa ZNIO w czasie II wojny światowej
Krótkie opracowanie
B. d., l., stan dobry, masz., k. 44
122. Problem edytorstwa naukowego w działalności wydawniczej P.W.N.
Analiza pojęcia 'edytorstwo naukowe' i wypływające stąd skutki w działalności wydawniczej
Udział PZWS w walce o odbudowę oświaty w Polsce Ludowej
2 przyczynki i referat
B. d., l., stan dobry, masz.
B. Materiały warsztatowe
22. Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny światowej
Materiały zbierane do drugiego wydania: korespondencja, uwagi, wycinki, wspomnienia
1945-1972, l., stan dobry, mieszana
51. Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny światowej
Notatki bibliograficzne, zapiski, brudnopisy, niepełna lista księgarzy, wydawców i
antykwariuszy-ofiar hitleryzmu, korespondencja
1964- przed 1970, l., stan dobry, rkp., masz.
Uwagi: 1970 rok to data wydania
23. Z dziejów książki polskiej w czasie drugiej wojny światowej
Materiały zbierane do drugiego wydania: korespondencja, fotografie,
streszczenie referatu, wspomnienia
1965-1971, l., stan dobry, mieszana
9. Najstarszy opis Mazowsza Jędrzeja Święcickiego
Pierwszy przekład H. Pazyrzyny i fotokopie będące podstawą przekładu
1969, l., stan dobry, rkp., masz.
49. Najstarszy opis Mazowsza Jędrzeja Święcickiego
Notatki, poprawki, uzupełnienia, wypisy z literatury
Przed 1971, l., stan dobry, rkp., masz.
Uwagi: Są to w większości materiały warsztatowe H. Pazyrzyny
48. Najstarszy opis Mazowsza Jędrzeja Święcickiego
Indeksy: geograficzny i osobowy
Przed 1973, poszyt, stan dobry, rkp.
39. Dzieje Ciechanowa i Ziemi Ciechanowskiej
Spis elektorów Ziemi Ciechanowskiej w elekcjach królów polskich, przypisy do
tablic, notatki
Przed 1971, l., stan dobry, rkp.
41. Dzieje Ciechanowa i Ziemi Ciechanowskiej
Wykaz urzędników ciechanowskich
Przed 1971, l., stan dobry, rkp.
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44. Topografia, czyli opis Mazowsza
Dwa tłumaczenia dzieła Jędrzeja Święcickiego
Przed 1973, l., stan dobry, masz.
46. Topografia czyli opis Mazowsza
Odpis pierwszego przekładu dokonanego przez prof. W. Smoleńskiego wraz z objaśnieniami
Przed 1973, l., stan dobry, rkp., masz.
53. Materiały do zamierzonej pracy pt. Z dziejów oświaty i kultury ziemi ciechanowskiej
Notatki bibliograficzne, wypisy źródłowe, zapiski, wycinki prasowe, korespondencja, projekt
pracy ks. Ossowskiego o Osowcu, ankiety, wspomnienia, konspekt, broszury, mapa
1937-1971, l., stan dobry, mieszana
72. Miasta polskie w Tysiącleciu
Plansze z herbami miast polskich. 2 komplety map województw
1964-1965, l., stan dobry, druk
73. Fotografie planów miast mazowieckich ze zbiorów AGAD oraz fiszki z informacjami
źródłowymi
B.d., l., stan dobry, mieszana
101. Dzieje Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej
Zapiski, wykaz źródeł kartograficznych, wypisy źródłowe. Dodatki: ulice m. Ciechanowa,
wykazy urzędników Ziemi Ciechanowskiej, spis map
B.d., l., stan dobry, rkp., masz.
114. Mapy, odbitki map, nadbitka artykułu J. Kobendziny, schemat linii kolejowych, plany
1955-1964, l., stan dobry, mieszana, pol.
Uwagi: W jednostce znajdują się dwie mapy z czasów drugiej wojny, w tym jedna
bardzo zniszczona
147. Dzieje książki polskiej w czasie okupacji
Materiały do II wydania: przyczynek M. Kownackiej, wypisy z okupacyjnych wydawnictw
Komisji Propagandy, poezja okupacyjna
1965, l., stan dobry, rkp., masz.
154. Fragmenty "Krótkiego traktatu przeciwko Krzyżakom" Henryka z Góry, wypisy z literatury,
bibliografia, wykaz zasłużonych ludzi Mazowsza, kalendarium, notatki z odczytu o powstaniu
najstarszej Warszawy, wycinki prasowe, zapiski. Fragment pracy Geneza i rozwój miast
mazowieckich wraz ze spisem rozdziałów i artykuł o czasopiśmie „5 rzek”
1952-1970, l., stan dobry, mieszana
C. Projekty prac
94. Mazowsze w literaturze
Dzieje Mazowsza w wypisach
Bibliografia do dziejów miast na Mazowszu i Podlasiu
Miasta w Polsce
Geneza i rozwój miast mazowieckich w okresie feudalizmu
Mazowsze- ziemia i ludzie
1964, l., stan dobry, rkp., masz.
95. Zbiorowa księga związana z 300- leciem najazdu szwedzkiego
Odbudowa- przebudowa i budowa szkolnictwa w PRL w latach 1945 – 1952
1955-1967, l., stan dobry, masz.
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D. Recenzje i opinie o pracach
119. Recenzje opracowań i artykułów, uwagi w sprawie wydawnictwa
1964-1968, l., stan dobry, rkp., masz.
II. MATERIAŁY DZIAŁALNOŚCI TWÓRCY SPUŚCIZNY
A. Działalność redakcyjna
6. Miasta polskie w Tysiącleciu
Materiały Komitetu Redakcyjnego: protokoły, instrukcje, sprawozdania,
korespondencja, artykuł
1959-1961, l., stan dobry, mieszana
7. Miasta polskie w Tysiącleciu
Materiały Komitetu Redakcyjnego: korespondencja, artykuły, harmonogramy, notatki,
umowy, wykazy
1960-1966, l., stan dobry, mieszana
12. Encyklopedia wiedzy o książce
Materiały Komitetu Redakcyjnego: projekty regulaminu prac i założeń programowych
1957-1958, l., stan dobry, masz.
13. Encyklopedia wiedzy o książce
Materiały Komitetu Redakcyjnego: sprawozdanie, zestawienia ilości haseł
i odpowiadającej im ilości wierszy ogólne i działowe dla dzieła J. Kirchnera "Lexikon
des Buchwesens", fiszki
1959, l., stan dobry, mieszana
14. Encyklopedia wiedzy o książce
Materiały Komitetu Redakcyjnego: zestawienia wybranych haseł i odpowiadającej im
ilości wierszy wraz z uwagami
Ok. 1959, l., stan dobry, rkp., masz.
15. Encyklopedia wiedzy o książce
Materiały Komitetu Redakcyjnego: projekty instrukcji i regulaminu, instrukcja,
korespondencja, wykaz haseł
1958-1962, l., stan dobry, rkp., masz.
16. Encyklopedia wiedzy o książce
Materiały Komitetu Redakcyjnego: spisy haseł rzeczowych dla poszczególnych działów
Ok.1959, l., stan dobry, rkp., masz.
17. Encyklopedia wiedzy o książce
Materiały Komitetu Redakcyjnego: korespondencja (w tym z T. Zapiórem), spisy haseł,
umowy redaktorskie, projekt
1956-1967, l., stan dobry, rkp., masz.
18. Encyklopedia wiedzy o książce
Materiały Komitetu Redakcyjnego: spisy haseł wg działów, spisy autorów
po 1959, stan dobry, rkp., masz.
19. Encyklopedia wiedzy o książce
Materiały Komitetu Redakcyjnego: konspekt treści, projekt założeń programowych
i instrukcji, spis haseł, korespondencja (w tym T. Zapiór), wykaz
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recenzentów, sprawozdanie, uwagi
1958-1962, l., stan dobry, rkp., masz.
56. Herby miast polskich.
Notatka, korespondencja, kosztorys, założenia programowe, zapiski
1959, 1948-1971, l., stan dobry, maszynopis, rękopis, pol.
Uwagi: W jednostce znajdują się także zaproszenia, notatki warsztatowe, rozliczenie
nie związane z działalnością redakcyjną
78. Miasta polskie w Tysiącleciu
Materiały Komitetu Redakcyjnego: korespondencja, kalkulacja kosztów, notatki ws. stanu
prac, artykuł o wydawnictwie, wycinek prasowy, notatnik, wstęp do wydawnictwa,
harmonogramy prac, protokół, wytyczne, wnioski do preliminarza budżetu.
Materiały bibliograficzne.
1959-1968, l., stan dobry, mieszana
88. Szkice z dziejów Nasielska i dawnej Ziemi Zakroczymskiej. Księga poświecona nasielskiej sesji
popularno- naukowej
Słowo wstępne do wydawnictwa, korespondencja, zaproszenia
1966-1968, l., stan dobry, mieszana
139. Tysiąclecie Państwa Polskiego. Komitet Redakcyjny Monografii Biblioteki Miast Polskich.
Wskazówki dla autorów, program wydawnictw, projekt prac, plan finansowy, projekt
preliminarza budżetowego, wycinki prasowe, plany wydawnicze, projekt
planu popularyzacji
1958-1959, l., stan dobry, mieszana
Uwagi: Jednostka obejmuje materiały działalności redakcyjnej i wydawniczej.
B. Działalność wydawnicza
34. Państwowy Instytut Wydawniczy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Państwowe
Wydawnictwo "Iskry", Wydawnictwo "Arkady", Wydawnictwo "Nasza Księgarnia", Wydawnictwo
Ministerstwa
Obrony Narodowej, Państwowe Wydawnictwo "Wiedza Powszechna"
1957-1970, l., stan dobry, rkp., masz.
47. Najstarszy opis Mazowsza Jędrzeja Święcickiego
Korespondencja z Ludową Spółdzielnią Wydawniczą, umowy wydawnicze S. Pazyry i
H. Pazyrzyny, recenzja
1953-1976, l., stan dobry, rkp., masz.
62. Centralna Komisja Wydawnicza przy Prezydium Rady Ministrów
Ministerstwo Oświaty Komisja Doradcza do Spraw Wydawniczych
Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych
Korespondencja, regulamin, protokoły, statut, zestawienia statystyczne, analiza,
wytyczne, rozporządzenie, wykaz komisji, tabela płac, zbiorowy układ pracy,
przemówienie w 8-ą rocznicę powstania PKWN, "Dziennik Urzędowy Min. Oświaty"
nr. 10 z 1951 i 23 z 1950 r.
1948-1967, l., stan dobry, rkp., masz.
Uwagi: Materiały działalności organizacyjno- wydawniczej
69. Dzieje Ciechanowa i ziemi ciechanowskiej
Korespondencja S. Pazyry i H. Pazyrzyny ws. korekty i wydania, poprawiony wykaz
urzędników ciechanowskich, streszczenie referatu
1968-1976, l., stan dobry, rkp., masz.
10

123. Plan wydawniczy Ossolineum na 1969 rok, korespondencja, referat na posiedzenie plenarne
Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodowej, plan referatu na sesję WRN, teksty
wystąpień na sesji poświęconej 50-u Wielkiej Rewolucji Październikowej i zgromadzeniu ZAIKS- u
1961-1969, l., stan dobry, mieszana
Uwagi: Materiały rozmaitej działalności
125. Wojewódzki Komitet Obchodu Tysiąclecia w Warszawie.
Plan badawczo- wydawniczy, korespondencja wydawnicza, konspekty prac,
recenzje, program sesji i konferencji, wykaz imprez, projekt planu obchodów,
protokół, notatka z narady, sprawozdania.
1959-1966, l., stan dobry, rkp., masz.
C. Działalność organizacyjno- naukowa
24. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Biblioteka i Wydawnictwo PAN.
Korespondencja, uchwała, notatka, projekt, protokół, uwagi
1953-1967, l., stan dobry, rkp., masz.
29. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Polskie Towarzystwo Historyczne
Rezolucja, korespondencja, komunikaty, projekt, notatka, tezy
1953-1968, l., stan dobry, mieszana
33. Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.
Artykuły, korespondencja, okólniki, plany badań, wykazy, sprawozdania
1962-1969, l., stan dobry, mieszana
36. Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk, Biblioteka Polskiej Akademii
Nauk, Ośrodek Rozpowszechniania Wydawnictw Naukowych Polskiej Akademii Nauk.
Protokół, korespondencja, uwagi, zarządzenie, plany wydawnicze, regulamin, zamówienie
na książki, kopiał, instrukcja wydawnicza, sprawozdanie
1953-1969, l., stan dobry, masz.
37. Instytut Historii Kultury Materialnej Polskiej Akademii Nauk.
Plany wydawnicze, zestawienia wydawnicze, korespondencja, plan prac redakcyjnych,
projekt zarządzenia
1955-1956, l., stan dobry, rkp., masz., j. ang., franc., niem., pol., ros.
40. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, Towarzystwo Naukowe Płockie, Mazowiecki
Ośrodek Badań Naukowych
Biuletyn informacyjny, wykazy, korespondencja, zaproszenia, sprawozdanie, streszczenie
referatu S.P, materiały warsztatowe do monografii o Ciechanowie i Ziemi Ciechanowskiej
1958-1972, l., stan dobry, mieszana
Uwagi: W jednostce znajduje się korespondencja pośmiertna żony
57. Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Stowarzyszenie Księgarzy Polskich,Polskie
Towarzystwo Historyczne Towarzystwo Miłośników Historii, Towarzystwo Przyjaciół Książki
Korespondencja, statuty, projekt statutu, komunikaty, broszura
1953-1971, l., stan dobry, mieszana
58. Rada Naukowo- Ekonomiczna przy Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Kielcach
Materiały z posiedzenia, korespondencja, projekt regulaminu, skład osobowy
1965-1970, l., stan dobry, masz.
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59. Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Historyczne Towarzystwo Miłośników
Historii
Korespondencja, plan wydawniczy, projekt preliminarza dochodów i wydatków
1954-1964, l., stan dobry, masz.
61. Polskie Towarzystwo Historyczne, Towarzystwo Przyjaciół Książki, Towarzystwo Przyjaciół
Warszawy, Towarzystwo Naukowe Płockie, Warszawskie Towarzystwo Muzyczne
Korespondencja, wypisy źródłowe, uchwała, artykuł, statuty, sprawozdanie,
komunikaty, zaproszenia, notatki, wycinki prasowe
1954-1971, l., stan dobry, mieszana
63. Materiały działalności w Polskiej Akademii Nauk oraz w innych instytucjach naukowych i
wydawniczych
Korespondencja, projekt zarządzenia, plan wydawniczy
1952-1970, l., stan dobry, rkp., masz.
Uwagi: Materiały działalności organizacyjno- naukowej i wydawniczej
65. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych Stacja w
Ciechanowie
Korespondencja, wycinek prasowy, regulamin, umowa wydawnicza, uchwała, plan
działalności, konspekt publikacji, wykaz konsultantów, założenia programowe,
protokół, plan pracy
1965-1971, l., stan dobry, mieszana
66. Towarzystwo Miłośników Ziemi Ciechanowskiej, "Pięć Rzek. Czasopismo społecznokulturalne" w Ciechanowie
Korespondencja, statut, wycinek prasowy
1961-1970, l., stan dobry, rkp., masz.
Uwagi: Materiały działalności organizacyjno- naukowej i opiniującej
67. Mazowiecki Ośrodek Badań Naukowych, Mazowieckie Towarzystwo Kultury
Korespondencja, statuty, skorowidz nazw geograficznych Mazowsza, założenia
statutowe, regulamin, sprawozdania z działalności, plan pracy
1966-1971, l., stan dobry, mieszana
68. Stowarzyszenie Autorów "ZAIKS"
Korespondencja, tabela wynagrodzeń, uwagi do projektu, regulaminy, instrukcja,
preliminarz wpływów, plan inwestycji, protokół, biuletyn informacyjny, projekt statutu
1950-1971, l., stan dobry, mieszana
96. Towarzystwo Urbanistów Polskich
Zawiadomienie i streszczenia referatów
1952-1952, l., stan dobry, masz.
102. Polska Akademia Nauk Komitet Nauk Demograficznych
Zawiadomienia, projekt schematu kart do zbierania materiałów
metrykalnych, sprawozdania, tezy referatu
1958-1971, l., stan dobry, rkp., masz.
103. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej
Okólnik, sprawozdanie, wykazy nabytków biblioteki, korespondencja
1959-1971, l., stan dobry, rkp., masz.

12

104. Materiały dotyczące działalności w komitetach, zespołach i pracowniach Polskiej Akademii
Nauk
Korespondencja, protokoły, porozumienie, sprawozdanie, notatki
służbowe, zarządzenie, uchwały
1956-1971, l., stan dobry, rkp., masz.
105. Polska Akademia Nauk Biblioteka
Notatka, korespondencja, tekst referatu S. Pazyry, uchwała, projekt struktury
organizacyjnej, wycinki prasowe, sprawozdanie, projekt struktury organizacyjnej, wycinki
prasowe, sprawozdanie, projekt encyklopedii telefonicznej
1956-1963, l., stan dobry, mieszana, j. franc., pol.
106. Warszawska Drukarnia Naukowa. Wydawnictwo Naukowe Polskiej Akademii Nauk
Korespondencja, zasady organizacyjne, preliminarz wydatków, ramowa
1956-1958, l., stan dobry, mieszana
108. Biblioteka Polskiej Akademii Nauk. Komisja Wydawnicza Polskiej Akademii Nauk
Korespondencja, statut, protokoły, zestawienie, notatka służbowa, uchwały, projekt
roboczy, uzasadnienie, "Dzienniki Ustaw", spis członków, regulamin, klisze z
projektem czytelni w Pałacu Staszica, sprawozdanie, odbitka, wycinek
1954-1962, l., stan dobry, mieszana
124. Wojewódzki Komitet Millenium w Warszawie. Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu
Projekt uchwały, korespondencja, zaproszenia, egz. czasopisma "5 rzek", preliminarz, plan
badawczo-wydawniczy, uchwała, plan obchodów, program wydawnictw, protokoły,
sprawozdania, biuletyn informacyjny FJN, recenzje prac przygotowywanych z okazji
Millenium
1959-1966, l., stan dobry, mieszana
126. Warszawski Wojewódzki Komitet Frontu Jedności Narodu Komisja Obchodu Tysiąclecia
Korespondencja, teksty i streszczenia referatów, broszura, biuletyn informacyjny,
sprawozdanie, założenia programu obchodów, program obchodów, uchwały, instrukcja,
skład osobowy, odezwa
1958-1962, l., stan dobry, mieszana
127. Towarzystwo Kultury Moralnej
Korespondencja, projekty regulaminu, tezy do regulaminu, zawiadomienia, statut,
oświadczenie, sprawozdania, protokół.
1958-1971, l., stan dobry, rkp., masz.
128. Związek Bojowników o Wolność i Demokrację
Korespondencja, zapiski, uwagi w/s umów, zaproszenie, protokoły, zawiadomienie, plan
pracy, regulamin
1952-1971, l., stan dobry, rkp., masz.
129. Obchody 1000- lecia Państwa Polskiego. XX- lecie PRL. 100- letnia rocznica Powstania
Styczniowego. Rok Ziemi Mazowieckiej
Programy obchodów, korespondencja, plan referatu, plan sesji, sprawozdania, kosztorys,
założenia problemowe i organizacyjne, wykaz imprez, projekt apelu do społeczeństwa,
plan działalności
1959-1966, l., stan dobry, mieszana
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138. Tysiąclecie Państwa Polskiego
Artykuły i referaty obce, bibliografia, odezwa, fragment przemówienia, materiały
Wojewódzkiego Komitetu Frontu Jedności Narodu,
1958-1960, l., stan dobry, rkp., masz.
140. Stowarzyszenie Autorów ZAIKS
Regulaminy, korespondencja, sprawozdania, komunikaty, rachunki działalności,
regulamin konkursu, notatka, statut, uchwała, protokół
1954-1965, l., sz., stan dobry, mieszana
141. Jw.
Korespondencja, projekt zmiany zasad wynagrodzenia, analiza przepisów, regulaminy, tezy
do zasad zawierania umów wydawniczych, projekt umowy wydawniczej, umowa
wydawnicza, sprawozdanie, wykaz materiałów przekazanych przez H. Pazyrę.
1968-1972, l., stan dobry, mieszana
142. Jw.
Uwagi ws. organizacji bibliotek, egz. "Monitora Polskiego", korespondencja, wykaz,
regulaminy, statut, preliminarz, założenia programowe, konspekt publikacji, biuletyn
informacyjny, instrukcja, zarządzenie, komunikaty, protokoły, sprawozdanie
z działalności Komisji Bibliotecznej
1953-1971, l., stan dobry, mieszana
153. Korespondencja dotycząca udziału w posiedzeniach naukowych i konferencjach. Lista
komunikatów zgłoszonych na kongres, program sesji, tezy referatów. Odpowiedzi na zapytania
Milicji Obywatelskiej
ws. słowniczków
1947-1971, l., stan dobry, mieszana
155. Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Kultury Materialnej
Korespondencja, okólniki, plany prac, instrukcje, sprawozdania wraz z załącznikami
1960-1965, l., stan dobry, rkp., masz.
158. Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Konwencja, korespondencja wraz z załącznikami, recenzja, biuletyny, okólniki,
protokoły, regulaminy, statut, preliminarz budżetowy
1945-1952, l., stan dobry, rkp., masz.
159. Polska Akademia Nauk Biblioteka
Plan pracy, statut, tezy dotyczące działalności, projekty, sprawozdania, korespondencja,
zasady gromadzenia i uzupełniania zbiorów, analiza stanu sieci bibliotek PAN
1952-1962, l., stan dobry, rkp., masz.
D. Działalność wydawnicza i redaktorska
25. Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk
Korespondencja, projekt umowy, zestawienie, plan, oświadczenie
1955-1969, l., stan dobry, masz.
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E. Działalność organizacyjno- wydawnicza
28. Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Centrala Spółdzielni Księgarskich i
Wydawniczych, Komitet Upowszechniania Książki
Biuletyny, zestawienie, regulamin, protokoły, sprawozdanie, notatka, wycinki prasowe
1946-1951, l., stan dobry, mieszana
30. Związek Księgarzy Polskich, Polskie Towarzystwo Wydawców Książek
Korespondencja, protokoły, sprawozdanie, statut, regulamin, komunikat
1945-1957, l., stan dobry, mieszana
F. Działalność opiniująca
32. Opinie o pracach dla celów wydawniczych. Uwagi i wnioski w sprawach wydawniczych
1958-1960, l., stan dobry, masz.
60. Kuratorium Okręgu Szkolnego Warszawskiego- Szkolny Wojewódzki Ośrodek KrajoznawczoTurystyczny, Zespół Konsultantów ds. Krajoznawstwa i Turystyki Młodzieżowej przy Ministerstwie
Oświaty i Szkolnictwa Wyższego
Korespondencja, zarządzenie i wytyczne w sprawach wycieczek i szkolnego ruchu
krajoznawczo- turystycznego, referaty, instrukcja szkoleniowa, statut, protokół, materiały z
narad, regulamin
1963-1971, l., stan dobry, mieszana
98. Polska Akademia Nauk Zespół ds. Drukarń Naukowych
Zawiadomienie, program rozwoju przemysłu poligraficznego, postulaty w odniesieniu
do programu
1971, l., stan dobry, masz.
G. Działalność organizacyjno- naukowa i wydawnicza
35. Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wydawnictwo, Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum
Statut, ustawa, wykaz, korespondencja, uwagi, projekt, opinia, program, protokół, plany
wydawnicze, rachunek
1947-1949, l., stan dobry, mieszana
III. MATERIAŁY BIOGRAFICZNE
38. Mowa R. Bartołda nad trumną S. Pazyry, przemówienie W. Szafrańskiego poświęcone pamięci
S. Pazyry, zaproszenia, laurki, korespondencja pośmiertna żony ws. wydań książek, wykaz
korespondencji, bibliografia prac S.P.
1950-1976, l., stan dobry, mieszana
Uwagi: Znajdują się tu też materiały grupy V
64. Umowy wydawnicze i redaktorskie, umowy o dzieło i umowy- zlecenia, umowy o pracę,
korespondencja
1948-1971, l., stan dobry, rkp., masz.
130. Dokumenty okupacyjne, zaświadczenia o zatrudnieniu, świadectwo pracy, ankieta personalna,
odpis z rejestru handlowego, powołania w Uniwersytecie Lwowskim, charakterystyka działalności
S.P., notatka o pobycie na Pawiaku, kopia dyplomu magistra filozofii, odpis świadectwa dojrzałości,
podziękowanie za służbę w wojsku, orzeczenie rehabilitacyjne, świadectwo śmierci ojca, kopie
dyplomów
1917-1972, l., stan dobry, mieszana, j. niem., pol.
Uwagi: Znajdują się tu też materiały działalności
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136. Wspomnienie o S. P., materiały o przyznanych nagrodach, dokumenty dotyczące przebiegu
pracy oraz sytuacji mieszkaniowej, umowa- zlecenie, lokalu, kwestionariusz w sprawie szkód
wojennych, polisa ubezpieczeniowa, korespondencja, opinie o współpracownikach, rachunki
1961-1975, l., stan dobry, mieszana
IV. KORESPONDENCJA
149. Zaproszenia
1945-1971, l., stan dobry, mieszana
150. Zaproszenia, korespondencja, ulotki
1946-1971, l., stan dobry, mieszana
V. MATERIAŁY O TWÓRCY ZESPOŁU
151. Recenzje Najstarszego opisu Mazowsza Jędrzeja Święcickiego oraz polemika H. Pazyrzyn
1975-1976, l., stan dobry, mieszana
54. T. Brzostowski "Uwagi szczegółowe do projektowanej publikacji Stanisława i Haliny Pazyrów
pt. Najstarszy opis Mazowsza Jędrzeja Święcickiego” oraz polemika S. i H. Pazyry
B.d., l., stan dobry, rkp., masz.
VI. MATERIAŁY OSÓB OBCYCH
77. S. Herbst: odbitka korektowa artykułu Wojna obronna stanowiąca część materiału tomu drugiego
Księgi szwedzkiej oraz szkic Stan i potrzeby popularyzacji historii
M. Pankiewicz: 10- letni plan USA badań przestrzeni międzyplanetarnej
R. Schild: praca Prąd tarnowiański w schyłku pleistocenu. Studium
1957, l., stan dobry, mieszana
Uwagi: Data 1957 dotyczy odbitki artykułu S. Herbsta
99. F. Rostkowski Monografia miasta Nasielska
A. Wolff Ziemia Zakroczymska za książąt mazowieckich
1958-1958, l., sz., stan dobry, masz.
131. Prace I. Gieysztorowaej: Mazowsze dzielnicą Rzeczypospolitej i Zniszczenia i straty wojenne
oraz ich skutki na Mazowszu oraz streszczenie
B.d., l., stan dobry, masz., k. 298
132. A. Wolff Uwagi w sprawie osadnictwa Równiny Praskiej w w. XI- XVI
1955-1955, l., stan dobry, masz., k.59
133. M. Biernacka- Lubańska Wodociągi rzymskie w Mezji Dolnej i północnej Tracji
J. Sztetyłło Pieniądz pozakruszcowy Czech, Rusi i Polski
S. Widerszpil O organizacyjno- gospodarczej funkcji państwa ludowego
Z. Woźniak Osadnictwo celtyckie w Polsce południowej
H. Zoll- Adamikowa Rytuał ciałopalny Słowian na terenie Polski
B.d., sz., stan dobry, masz.
134. E. Rosset Demografia polska w 25- leciu (1945-1970)
A. Szczypiorski Charakterystyka środowisk polskich w krajach Skandynawskich
1971, l., stan dobry, masz.
Uwagi: 1971 rok dotyczy pierwszej pozycji
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135. Artykuły (1-8), komunikaty (9-10), autoreferaty (11-13), stenogram
1966 i b.d., l., stan dobry, masz.
Uwagi: Aneks 2: 1.) A. Gieysztor Czy Pułtusk ma 1000 lat ?, 2.) A. Świechowska Badania
nad początkami Warszawy, 3.) W. Leopold Społeczno- kulturowe przeobrażenia
Afryki współczesnej w świetle narodzin i rozwoju powieściopisarstwa Nigerii, 4.) B.
Gass Joście, 5.) S. Kubiak Monety pierwszych Jagiellonów 1386-1444, 6.) W. Jewsiewicki
Dr Edward Stamm- zapomniany polski uczony i wychowawca 1886-1940, 7.) J. Roszko Kłopot
z Fredrą, 8.) ?? Zarys wydarzeń rewolucyjnych na wsi powiatu pułtuskiego w latach 19051907, 9.) M. Bartniczak O potrzebie współpracy towarzystw regionalnych z
placówkami naukowo- badawczymi, 10.) M. Bartniczak Blaski i cienie
mazowieckich towarzystw regionalnych, 11.) W. Terlecki Mennica Warszawska 17661965, 12.) J. Mikułowski- Pomorski Muzeum w Łańcucie w jego kulturowych
funkcjach ogólnonarodowych i jako lokalny czynnik miastotwórczy, 13.) A.
Szyfer Tradycyjna wiedza i wierzenia ludowe na Mazurach, Warmii i Kurpiach i ich
współczesne przeobrażenia, 14.) S. Herbst Wkład Mazowsza w kulturę narodową,
143. Artykuły, streszczenia i komunikaty dotyczące historii miast i osadnictwa słowiańskiego
B.d., l., stan dobry, masz., j. ang., czes., niem., pol., ros.
144. W. Dworzaczek Genealogia
Praca z dziedziny nauk pomocniczych historii. Egzemplarz pierwszy
Ok. 1959, l., stan dobry, masz., k. 144
Uwagi: 1959 to data wydania
145. W. Dworzaczek Genealogia
Praca z dziedziny nauk pomocniczych historii. Egzemplarz drugi
Ok. 1959, l., stan dobry, masz., k. 144
146. Artykuły dotyczące osiągnięć władzy ludowej po II wojnie światowej, zdobyczy ówczesnej
techniki, poradnictwa
Ok. 1960, l., stan dobry, masz.
148. Artykuły, autoreferaty, sprawozdania, konspekty prac i wykazy bibliografii dotyczące
Mazowsza, głównie ziemi ciechanowskiej
1963-1966, l., stan dobry, mieszana
VII. ZAŁĄCZNIKI
10. Geneza i rozwój miast mazowieckich
Praca drukowana S.P.
1959, l., stan dobry, druk
11. Geneza i rozwój miast mazowieckich
Praca drukowana S. P.
1959, l., stan dobry, druk
26. Państwowy Zaoczny Kurs Bibliotekarski
Skrypty nr. 1, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 19, 20.
1953-1954, poszyt, stan dobry, masz.
27. Przekład podręcznika B. M. Kisina Grafika w kształtowaniu książki
1944, poszyt, stan dobry, masz.
31. Jan Piątek Księgarz- wydawca i warunki jego pracy
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Praca.
1939, l., stan dobry, masz.
107. Ośrodek Planowania i Koordynacji Badań Naukowych Polskiej Akademii Nauk Plan
Tematyczny Badań Naukowych w zakresie problemów szczególnie ważnych dla gospodarki
narodowej na lata
1961-1965
R. Prulaskowski Pracownia Bibliotekoznawstwa Polskiej Akademii Nauk
1958-1961, l., sz., stan dobry, rkp., masz.
137. Protokół przekazania biblioteki śp. doc. dr Stanisława Pazyry Stacji Naukowej w Ciechanowie
wraz z załącznikiem
1972, l., stan dobry, rkp., masz.
152. Zestaw pytań do teleturnieju "Wszystko o Mazowszu", katalog dzienników i czasopism ZSRR
na 1955 rok, materiały wydawnicze, kalendarz Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej woj.
Warszawskiego.
1954-1968, l., stan dobry, mieszana
156. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej.
Instrukcja o sposobie redagowania i przygotowania do druku materiałów do regionalnych
słowników hist- geogr. Polski wczesnośredniowiecznej. Plan badań naukowych na lata
1968-1969.
1967, sz., stan dobry, masz.
157. Polska Akademia Nauk Instytut Historii Kultury Materialnej.
Wykazy ważniejszych nabytków Biblioteki.
1963-1964, l., stan dobry, masz.
160. F. Dziedzic Działalność stowarzyszeń rolniczych w 20- leciu i bliskiej perspektywie
Referat
B.d., l., stan dobry, masz., k. 12
161. Analiza Lokalizacja Warszawskiej Drukarni Naukowej wraz z 3 fotografiami i rzutami. Projekt
planu zwiększenia efektywności wykorzystania bazowego parku maszynowego Drukarni PAN
1971, l., stan dobry, mieszana
162. Szczególowy zakres wymagań egzaminacyjnych dla kandydatów na stanowiska bibliotekarzy
dyplomowanych
1962, l., stan dobry, masz., k. 28
163. Zbiorowy układ pracy dla pracowników instytucji wydawniczych i księgarskich. Artykuł
Przemysł poligraficzny. Umowy wydawnicze M. Falskiego z Państwowymi Zakładami Wydawnictw
Szkolnych.
Szkic dotyczący podziału książek z uwagi na przeznaczenie
1947-1949, l., stan dobry, masz.
164. Projekt organizacji Biblioteki Narodowej i zakresu jej komórek organizacyjnych. Projekt
struktury organizacyjnej Biblioteki PAN w Warszawie
1960, l., stan dobry, masz., k. 39
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