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Philobiblon (1345) 

Wprowadzenie do dzieła



20 ROZDZIAŁÓW

1. O miłości do ksiąg i dobrym ich traktowaniu

2. Skargi ksiąg

3. Ocena, wartościowanie ksiąg



1. O tem, iż skarb mądrości znajduje się głównie w księgach.
2. O stopniu miłości, jaką przedsię winniśmy księgom.
3. Dlaczego nieustannie kupować trzeba księgi, prócz w dwóch wypadkach?
4. Skarga ksiąg, skierowana przeciwko niewdzięcznemu klerowi.
5. Skarga ksiąg na dobrze mających się mnichów.
6. Skarga ksiąg na mnichów żebrzących.
7. Skarga ksiąg na wojny.
8. O tem, jak rozmaite miewaliśmy sposobności, aby gromadzić księgi.
9. Jak, przenosząc starożytnych, nie potępiamy przecież studiowania dzisiejszych.
10. O stopniowym udoskonalaniu się ksiąg.
11. Dlaczego pisma z dziedziny sztuk wyzwolonych przenosimy nad księgi prawnicze.
12. Dlaczego trzeba się starać o doskonałe księgi gramatyczne.
13. Dlaczegośmy niecałkiem zaniedbywali czytania utworów poetyckich.
14. O tych, którzy szczególnie księgi miłować powinni.
15. O korzyściach miłości do ksiąg.
16. O tem, że nowe trzeba pisać księgi, a stare poprawiać.
17. Jak należy troskliwie obchodzić się z książkami i utrzymywać je w porządku.
18. Autor przeciwko swoim oszczercom.
19. Pożyteczne przepisy w sprawie wypożyczania ksiąg uczącym się.
20. Upomnienia dla uczniów, iżby pamiętali o nas w swych modłach i jak należy się modlić.



O ochronie ksiąg
Na podstawie Philobiblonu



Paznogcie ma pełne cuchnącego brudu, czarnego jak sadza i niemi oto 

zaznacza sobie dogadzający mu ustęp z książki. Rozdziela pomiędzy rozmaite 

kartki niezliczoną ilość słomek z wystającemi końcami, aby istny siennik 

przypominał mu to, czego pamięć jego zachować nie zdoła. Ponieważ książki 

nie mają takiego żołądka, któryby słomę tę strawił, wypycha ona 

nasamprzód książkę z jej oprawy, ażeby w końcu zgnić zapomniana. 

J. Kasprowicz, O miłości do ksiąg, to jest Philobiblon. Traktat łaciński Ryszarda de Bury. 

Lwów 1921, s. 84.



Gada bez przerwy (...), opluwa śliną książkę otwartą, położoną na kolanach 

(...), opiera się na książce (...), miętosi marginesy książki nie bez małej dla 

książki tej szkody (...), rzuca księgę świętą na ziemię i ta leży cały miesiąc 

nieruszona i tak pokrywa ją kurz, że odmawia już posłuszeństwa 

usiłującemu ją zamknąć. 

J. Kasprowicz, O miłości do ksiąg, to jest Philobiblon. Traktat łaciński Ryszarda de Bury. 

Lwów 1921, s. 85.



O udostępnianiu
Pożyteczne przepisy 
w sprawie wypożyczania ksiąg 
uczącym się



• 5 uczniów-opiekunów

• 3 uczniów-bibliotekarzy

• Ślubowanie bibliotekarskie

Opiekunowie księgozbioru



• Tylko podwójne egzemplarze

• Kaucje 

• Poświadczenie wypożyczenia

• Egzemplarze pojedyncze tylko w budynku

• Kontrola księgozbioru

Zasady udostępniania



Podsumowanie



Udostępnianie wg Richarda de Bury

• Konserwacja prewencyjna

• Egzemplarz archiwalny

• Kaucje

• Skontrum
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