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A b s t r a c t. Publication activities have played an important role in the life of the Polish Geological Institute (PGI) since its foundation in 1919. In 1919 the first geological map and in 1920 the
first text publication were put out whereas in 1921 the first series appeared that has been issued
till today: Transactions of the PGI (Prace Pañstwowego Instytutu Geologicznego). In 1938, the
series Bulletin of the PGI (Biuletyn Pañstwowego Instytutu Geologicznego), and in 1957 the Geological Quarterly, the flag journal of the PGI, were initiated. Their first mission was to disseminate
results of studies conducted by the PGI scientists, but since 1999 the Geological Quarterly has been
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a truly international journal. The PGI co-edits two other international journals (Geologica
-Jêdrusik
Carpathica, Volumina Jurasica) and since 1992 has been a publisher of the most popular Polish geological journal, Przegl¹d Geologiczny. This journal was established in 1953, but the first publisher
was Wydawnictwa Geologiczne that stem from the PGI in 1953, and finally in 2000 all publication activities returned to the PGI. In
addition, a range of various books has been published, including a monumental scientific synthesis entitled Geology of Poland that was initiated in 1963; its first part was published in 1968 and the last one in 2004 (altogether 25 parts in six volumes). After World War II, one of the top
priorities of the PGI was to elaborate various synthetic, detailed and special maps as well as atlases, and this activity, which otherwise is the
proof of the notable increase of our knowledge on the geology of Poland, belongs to the great achievements of the PGI. Within a century,
about 15,000 geological maps were published. Since the last decade, a number of publications dealing with various tasks of the Polish geological survey and the Polish hydrogeological survey has distinctly been increased.
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Pozbawienie Pañstwowego Instytutu Geologicznego –
w latach 1953–1987 – pierwszego cz³onu jego historycznej
nazwy poci¹gnê³o za sob¹ zmianê tytu³ów wydawanych
przez instytut; z tego te¿ wzglêdu historia wydawnictw
PIG jest wyraŸnie trójdzielna.
1919–1952
Inauguracyjne przemówienie Józefa Morozewicza na
uroczystoœci otwarcia Pañstwowego Instytutu Geologicznego (PIG) w dniu 7.05.1919 r. zawiera³o frazê: wszystko to
metodycznie zbadaæ, opracowaæ, skartowaæ i opisaæ – to
ostateczny cel Pañstwowego Instytutu Geologicznego.
Wskazywa³a ona, ¿e J. Morozewiczowi najwidoczniej nie
by³a obca „triada Faradaya” – study, finish, publish (badaj,
zakoñcz, opublikuj), zgodnie z któr¹ w³aœnie publikacja
jest zwieñczeniem procesu badawczego. Jak zreszt¹ pisa³
(Morozewicz, 1921): Dzia³alnoœæ naukowa Instytutu dzieli
siê, z natury rzeczy, na badania letnie w terenie oraz na
prace laboratoryjne zimowe, których ostatecznym wynikiem s¹ rozprawy naukowe, og³aszane w wydawnictwach
Instytutu.
W konsekwencji du¿a rola wydawnictw znalaz³a odzwierciedlenie w statucie PIG zawartym w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 28 lutego 1921 r., który w art. 1,
w punkcie 7 wœród zadañ PIG wymienia³ og³aszanie sprawozdañ z czynnoœci Instytutu i wydawanie periodycznych
publikacji naukowych, a w art. 6d stwierdza³, ¿e do obowi¹zków geologów Instytutu nale¿y og³aszanie drukiem
sprawozdañ tymczasowych i opracowañ monograficznych
w wydawnictwach Instytutu. Statutowe zadanie PIG –
og³aszanie sprawozdañ i wydawanie publikacji naukowych
– znalaz³o siê tak¿e w statucie z 1927 r., w par. 3.7.

Ju¿ w 1919 r. opublikowano Mapê geologiczn¹ œrodkowej czêœci gór Œwiêtokrzyskich w skali 1:100 000, opracowan¹ przez J. Czarnockiego (Morozewicz, 1921).
Pierwsza publikacja PIG ukaza³a siê w 1920 r. – by³ to
pierwszy zeszyt Sprawozdañ Pañstwowego Instytutu Geologicznego. Nastêpny rok zaowocowa³ zapocz¹tkowaniem
nowej serii – Prace Pañstwowego Instytutu Geologicznego, a w 1922 r. ukaza³y siê dwa dalsze wydawnictwa –
Bibliografia Geologiczna Polski oraz Posiedzenia Naukowe Pañstwowego Instytutu Geologicznego. £¹cznie w
okresie trzech lat rozpoczêto edycjê 4 wydawnictw
seryjnych, a ogó³em opublikowano 56 prac w 9 pozycjach
wydawniczych (Bórska, 1960). Tym niemniej Morozewicz
(1923) konstatowa³, ¿e: Szczup³oœæ œrodków udzielanych
przez Skarb Pañstwa na cele wydawnicze spowodowa³a, ¿e
teka redakcyjna grubieje nieustannie. Le¿¹ w niej prace,
które od lat 3 czekaj¹ na swoj¹ kolejkê, zanim bêd¹
wydane. W efekcie utworzono Wydzia³ Wydawniczo-Kartograficzny, którego kierownikiem zosta³ J. Samsonowicz
(ryc. 1). Na jego barkach spoczê³a – do roku 1935, kiedy
obj¹³ on katedrê uniwersyteck¹ – nie tylko redakcja merytoryczna i techniczna tekstów, lecz tak¿e ca³oœæ spraw administracyjnych zwi¹zanych z ich drukiem (Bórska, 1960).
Po nim obowi¹zki te przejêli Stanis³aw Krajewski (wydawnictwa tekstowe) i – nieco póŸniej – Henryk Œwidziñski
(mapy).
W 1923 r. dzia³aj¹ca na terenie Karpat Wschodnich
Stacja Geologiczna w Borys³awiu zosta³a przydzielona
czasowo – zanim w 1932 r. utworzono Karpacki Instytut
Geologiczno-Naftowy – do Pañstwowego Instytutu Geologicznego (Wo³kowicz, Peryt, 2019). Stacja wydawa³a Biuletyn Stacji Geologicznej w Borys³awiu i kilka jego numerów
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(6–12 i 16) opublikowano we wspó³pracy z Pañstwowym
Instytutem Geologicznym. Ponadto wspólnie wydano
Memoire de la 1-Àre reunion de l’Association Karpatique en
Pologne (1926) oraz Pamiêtniki Pierwszego Zjazdu Geologiczno-Naftowego we Lwowie (1930). Poza tym w latach
1925–1928 r. instytut opracowa³ 9 map geologicznych
z przekrojami oraz z tekstem objaœniaj¹cym – by³y to pierwsze szczegó³owe, barwne mapy geologiczne niektórych
wa¿nych rejonów roponoœnych Karpat (Bórska, 1960).
Du¿e zmiany nast¹pi³y w wydawnictwach PIG w 1938 r.
Zlikwidowano wtedy dwa czasopisma: Sprawozdania
Pañstwowego Instytutu Geologicznego i Posiedzenia
Naukowe Pañstwowego Instytutu Geologicznego, a w ich
miejsce zaczêto publikowaæ Biuletyn Pañstwowego Instytutu Geologicznego. W zamierzeniu K. Bohdanowicza
ka¿dy numer mia³ byæ poœwiêcony komunikatowi tymczasowemu, a monografie mia³y byæ oddawane do Prac
Pañstwowego Instytutu Geologicznego (Wójcik, 1997).
Statut PIG z 1939 r. stanowi³ (w par. 2), ¿e w sk³ad PIG
wchodzi m.in. Techniczna Redakcja Wydawnictw i Kreœlarnia, która (zgodnie z par. 4 pkt. 5): za³atwia wszystkie
sprawy zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ wydawnicz¹ Instytutu.

Ryc. 1. Jan Samsonowicz (w latach 30.).
Nar. Arch. Cyfrowe
Fig. 1. Jan Samsonowicz (in the 1930s).
National Digital Archive

W ci¹gu pierwszych 20 lat istnienia instytutu opublikowano 217 opracowañ oraz 872 komunikaty, notatki i orzeczenia, zawieraj¹ce – oprócz problematyki surowcowej –
znaczn¹ liczbê orzeczeñ hydrogeologicznych (Rühle,
1960), w tym 3 tomy (9 zeszytów) Prac Pañstwowego
Instytutu Geologicznego; by³ to dorobek zaiste imponuj¹cy. Instytut drukowa³ przeciêtnie ok. 56 arkuszy
wydawniczych tekstów rocznie, to jest ok. 2,8 arkusza na
jednego geologa (Bórska, 1960).
Po reaktywowaniu PIG w Krakowie – zarz¹dzeniem
ministra przemys³u z dnia 3.03.1945 r. – i wznowieniu
dzia³alnoœci Wydzia³u Wydawniczo-Kartograficznego,
kierowanego przez E. Rühlego (ryc. 2), utworzono w nim
kilkuosobow¹ sekcjê wydawnictw tekstowych, prowadzon¹ przez S. Krajewskiego, oraz biuro kartograficzne,
kierowane przez S. Walentê, którego zadaniem by³o przygotowywanie graficzne map geologicznych i nadzór nad
ich drukiem. Redakcjê naukow¹ prowadzi³y dwa zespo³y

Ryc. 2. Edward Rühle (koniec lat 30.)
Fig. 2. Edward Rühle (end of the 1930s)

nale¿¹ce do grupy Ni¿u Polskiego w Wydziale Geologii
Regionalnej, kierowane przez O. Guzikow¹ i M. Tysk¹
(Bolewski, Rühle, 1978). W 1946 r. oddano do druku 6 prac
tekstowych, z których zdo³ano wydrukowaæ tylko jedn¹
(25. Biuletyn Pañstwowego Instytutu Geologicznego ze
sprawozdaniem dyrektora K. Bohdanowicza z dzia³alnoœci
PIG w okresie 1939–31.03.1946 r.), a ponadto wydano 6
arkuszy map, co zapocz¹tkowa³o edycjê Przegl¹dowej
Mapy Geologicznej Polski w skali 1:300 000. Instytut
wznawia³ sw¹ dzia³alnoœæ wydawnicz¹ z jasno sprecyzowanym programem kontynuacji. Zachowano przedwojenne tytu³y wydawnictw seryjnych – Prace Pañstwowego
Instytutu Geologicznego, Biuletyn Pañstwowego Instytutu Geologicznego oraz Bibliografiê Geologiczn¹ Polski.
W latach 1946–1952 opublikowano 5 tomów Prac... i 45
numerów Biuletynu... Z czasem dosz³y nowe serie
wydawnicze i czasopisma, które odzwierciedla³y nowe
zadania instytutu i potrzeby szerokich rzesz geologów
(Bórska, 1960). I tak w 1951 r. PIG przyst¹pi³ do wydawania czasopisma Geologiczny Biuletyn Informacyjny, które
mia³o upowszechniaæ dorobek i problematykê geologii, i które by³o pierwszym w Polsce czasopismem geologicznym
uwzglêdniaj¹cym problematykê spo³eczno-gospodarcz¹
(Bolewski, Rühle, 1978). W 1952 r. ukaza³y siê 3 jego
zeszyty. Kontynuacj¹ tego czasopisma sta³ siê Przegl¹d
Geologiczny, wydawany przez Wydawnictwa Geologiczne
– powo³ane z dniem 1 kwietnia 1953 r., w zwi¹zku z reorganizacj¹ pañstwowej s³u¿by geologicznej, bêd¹c¹ nastêpstwem dekretu z dn. 8.10.1951 r. (którego realizacja
nast¹pi³a dopiero na prze³omie 1952 i 1953 r.).
1953–1987
Gdy w 1947 r. powsta³ plan budowy nowego gmachu
PIG w Warszawie, przewidziano w nim pomieszczenia dla
potrzeb samowystarczalnego zak³adu redakcyjnego i poligraficznego z du¿¹ maszyn¹ offsetow¹, co skomplikowa³o
budowê, ze wzglêdu na koniecznoœæ niezale¿nego fundamentowania pomieszczeñ i wprowadzenia maszyny na
docelowe miejsce przed zakoñczeniem robót murarskich
(Bolewski, Rühle, 1978). Maszyna ta nie pos³u¿y³a PIG-owi
zbyt d³ugo, bo z dniem 1 kwietnia 1953 r. utworzono przedsiêbiorstwo pañstwowe pod nazw¹ Wydawnictwa Geologiczne. W sk³ad tego przedsiêbiorstwa wesz³o Biuro
Kartograficzne i Redakcja Tekstów Pañstwowego Instytutu Geologicznego (Rühle, 1960), a redaktorem naczelnym
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Wydawnictw Geologicznych zosta³ prof. Stanis³aw Krajewski, który pe³ni³ tê funkcjê do 1957 r., a po nim – mgr Walentyna Mioduszewska (Passendorfer, 1974). Z maj¹tku
PIG Wydawnictwom Geologicznym przekazano w czasowe u¿ytkowanie lokale na I piêtrze nowego gmachu,
razem z hal¹ maszyn i pomieszczeniami z ni¹ s¹siaduj¹cymi, po³o¿onymi na parterze i w podziemiu, a tak¿e
wraz z ca³ym wyposa¿eniem, w tym z materia³ami i produkcj¹ w toku (Bolewski, Rühle, 1978).
Do Wydawnictw Geologicznych zosta³a przeniesiona
z instytutu redakcja merytoryczna i techniczna wszelkich
opracowañ tekstowych, zlecanych do druku przez instytut,
oraz techniczna redakcja map. W instytucie pozosta³a
merytoryczna redakcja kartograficzna i utworzono w nim
Sekcjê Wydawnictw o znaczeniu administracyjnym (Bórska, 1960). Wydawnictwa Geologiczne œciœle wspó³pracowa³y z Instytutem Geologicznym (¯y³ka, 1970; Szejgis, 1973;
Ryc. 5. Edward Rühle (lata 80.)
Fig. 5. Edward Rühle (1980s)

Ryc. 3. Zak³ad Wydawnictw (1970 r.); po lewej Romuald ¯y³ka (wówczas – od
1963 r. – kierownik zak³adu); trzecia od prawej stoi Barbara S³owañska (kierownik w latach 1971–1997)
Fig. 3. Publications Department (1970); to the left, Romuald ¯y³ka (head of
department since 1963); the third from the right, standing Barbara S³owañska
(head of the department in 1971–1997)

Ryc. 4. Siedz¹ od lewej: prof. Antoni Morawiecki, doc. Jan Kostecki i mgr Stanis³aw Tyski (z komitetu redakcyjnego Przegl¹du Geologicznego), stoi prof.
Tadeusz Wieser
Fig. 4. Sitting from the left: Prof. Antoni Morawiecki, associate profesor Jan
Kostecki and Stanis³aw Tyski, M.Sc. (members of the editorial committee of
Przegl¹d Geologiczny), standing Prof. Tadeusz Wieser
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Bolewski, Rühle, 1978), w którym w latach 60.
powo³ano Zak³ad Wydawnictw (ryc. 3), przemianowany póŸniej na Zak³ad Publikacji Map
i Tekstów (Ryka, 1989).
Pierwszoplanowym zadaniem Wydawnictw
Geologicznych by³o publikowanie opracowañ
instytutu oraz innych dzie³ geologicznych do
u¿ytku powszechnego (Rühle, 1960). Na bazie
Geologicznego Biuletynu Informacyjnego stworzono miesiêcznik Przegl¹d Geologiczny – organ pañstwowej s³u¿by geologicznej, wydawany
przez Wydawnictwa Geologiczne, przy czym
znakomita wiêkszoœæ redaktorów dzia³owych
czasopisma (cz³onków komitetu redakcyjnego)
wywodzi³a siê z instytutu (np. A. Morawiecki
i S. Tyski – ryc. 4). Pracownikami i d³ugoletnimi
redaktorami naczelnymi tego miesiêcznika byli
równie¿ Jan Kostecki (ryc. 4; redaktor w latach
1958–1974) oraz Edward Rühle (ryc. 5; redaktor od marca 1975 do lutego 1988 r. – ju¿ jako
emerytowany pracownik instytutu).
Wydawnictwa Pañstwowego Instytutu
Geologicznego (od 1.01.1953 r. Instytutu Geologicznego – w konsekwencji zmieniano tytu³y
serii wydawniczych) by³y oczkiem w g³owie
dyrektora E. Rühle, który w kwestii publikowania wyznawa³ pogl¹d, przypomniany w po¿egnaniu opublikowanym po œmierci Profesora
(Jurkiewicz i in., 1988) przez Bogdana Bareja,
d³ugoletniego sekretarza redakcji Przegl¹du
Geologicznego:
Pamiêtam kilka takich zdarzeñ, kiedy Profesor zapytany o opiniê o jakimœ geologu mówi³:
„Nic o nim nie mogê powiedzieæ, to jest analfabeta, tzn. nic nigdy nie napisa³ ani opublikowa³,
wiêc có¿ mogê o nim powiedzieæ”. Taki geolog
nie liczy³ siê.
Edward Rühle by³ m.in. cz³onkiem zespo³u
redakcyjnego Kwartalnika Geologicznego, za³o¿onego w 1957 r., w czasie jego kadencji dyrektorskiej, i ukazuj¹cego siê do dziœ. Pierwszym
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¬
Ryc. 6. W³adys³aw Po¿aryski (fot. 1956 r.)
Fig. 6. W³adys³aw Po¿aryski (photo 1956)

®
Ryc. 7. Jan Czermiñski
(fot. lata 60.)
Fig. 7. Jan Czermiñski
(photo 1960s)

przewodnicz¹cym kolegium redakcyjnego tego czasopisma facjalno-paleogeograficzny permu obszarów platformozosta³ W³adys³aw Po¿aryski (ryc. 6), a redaktorami – Jan wych Polski w skali 1:500 000 oraz atlasy geostrukturalne
Czermiñski (ryc. 7) i Antoni £aszkiewicz (ryc. 8). Nastêp- i litologiczno-surowcowe w skali 1:2 000 000, a tak¿e wienie, w po³owie 1959 r., powo³ano Radê Programow¹ Kwar- le map Polski w skali 1:500 000 (Ryka, 1989).
Nacisk na wydawnictwa kartograficzne, na które przetalnika... – przewodniczy³ jej W. Po¿aryski, a od 1963 r. –
A. £aszkiewicz; wtedy te¿ J. Czermiñski zosta³ redaktorem znaczano wiêkszoœæ œrodków przypadaj¹cych na publikanaczelnym czasopisma, a po jego œmierci, w 1976 r., cje (60%), wp³yn¹³ na ograniczenie druku oryginalnych
Ryszard Dadlez (ryc. 9), który kierowa³ tym wydawnic- wyników badañ (Bórska, 1960). Z tego powodu pod koniec
lat 50. przy kadrze naukowej ok. 400 geologów drukowano
twem do 1998 r.
Za dyrektury E. Rühlego w 1963 r. podjêto opracowa- przeciêtnie ok. 400 arkuszy wydawniczych rocznie; tj. œrednie wielkiej syntezy naukowej pod tytu³em Budowa Geolo- nio jeden arkusz wydawniczy przypada³ na jednego geologiczna Polski; ogóln¹ redakcjê tego
monumentalnego dzie³a powierzono prof. Stanis³awowi Soko³owskiemu (Rühle, 1980). Pierwszy tom
ukaza³ siê w 1968 r. (ryc. 10); do
1987 r. opublikowano 5 tomów w 14
czêœciach.
Jednym z naczelnych zadañ
instytutu w ci¹gu pierwszych powojennych dekad sta³o siê opracowanie ró¿nego rodzaju map, co
sk¹din¹d by³o œwiadectwem wybitnego wzrostu stopnia rozpoznania
budowy geologicznej Polski. W sumie
w okresie powojennym instytut
opublikowa³ przesz³o 15 000 map
tematycznych i regionalnych, czêœciowo pogrupowanych w atlasach
(Marks, 2019). Instytut Geologiczny
opracowa³ i wyda³ drukiem m.in.:
monumentalny Atlas geologiczny
Ryc. 9. Ryszard Dadlez (fot. lata 80.)
Polski – zagadnienia stratygraficz- Ryc. 8. Antoni £aszkiewicz (fot. 1970 r.)
Fig. 9. Ryszard Dadlez (photo 1980s)
Fig. 8. Antoni £aszkiewicz (photo 1970)
no-facjalne w skali 1:3 000 000;
Atlas geologiczny Polski w skali
1:2 000 000; Atlas litologiczno-paleogeograficzny obszarów platformowych Polski w skali 1:2 000 000;
Atlas mineralogeniczny Polski w
skali 1:2 000 000; Atlas geologiczny
pod³o¿a krystalicznego polskiej czêœci platformy wschodnioeuropejskiej w skali 1:2 000 000; Atlas geologiczny Polski w skali 1:1 000 000;
Atlas geologiczno-strukturalny po³udniowej czêœci Morza Ba³tyckie- Ryc. 10. Budowa Geologiczna Polski (1968–2004)
go w skali 1:750 000; Atlas Fig. 10. Geology of Poland (1968–2004)
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ga, co oznacza³o wyraŸny spadek w stosunku do okresu
sprzed 1939 r. (Bórska, 1960). W nastêpnych dekadach
spadek ten pog³êbi³ siê (ryc. 11).
Poczynaj¹c od 1953 r. (wtedy bowiem dopiero, z uwagi
na d³ugi cykl produkcyjny, uleg³y zmianie nazwy wydawnictw) do 1989 r. wydano 118 tomów Prac Instytutu Geologicznego, 291 numerów Biuletynu Instytutu Geologicznego
i 62 zeszyty z serii Profile g³êbokich otworów wiertniczych
Instytutu Geologicznego. Pierwotnie opisy profili otworów
ukazywa³y siê w ró¿nych wydawnictwach instytutu, m.in.
w Materia³ach Archiwum Wierceñ (których to inicjatorem
i autorem pierwszego tomu, opublikowanego w 1949 r., by³
E. Rühle) oraz w Biuletynie Instytutu Geologicznego, ale
ze wzglêdu na coraz wiêksz¹ liczbê wierceñ oraz zbyt d³ugi
i kosztowny, w owym czasie, cykl wydawniczy postanowiono publikowaæ wyniki badañ g³êbokich otworów wiertniczych metod¹ uproszczon¹, w nowej serii. W zainicjowanej
w 1962 r. serii Instrukcje i Metody Badañ Geologicznych
do 1986 r. opublikowano 46 zeszytów. Zmiana wydawcy
nast¹pi³a w kolejnym numerze, który siê ukaza³ w 1988 r.
Systematycznie wydawano Bibliografiê geologiczn¹ Polski, okolicznoœciowo zaœ – informatory i przewodniki.

Czterdziestolecie istnienia instytut uczci³ wydaniem
czterech czêœci 30. tomu Prac Instytutu Geologicznego,
w tym dwie czêœci ukaza³y siê w 1960 r., jedna – w 1962 r.
i jedna – w 1963 r. Podsumowywa³y one stan badañ budowy geologicznej Polski. Podobn¹ rolê spe³nia³ wydany
z okazji 50-lecia instytutu Biuletyn Instytutu Geologicznego nr 251 (Geologia i surowce mineralne Polski), a tak¿e
numery 250 i 252 Biuletynu..., prezentuj¹ce – odpowiednio
– dzia³alnoœæ Instytutu Geologicznego oraz referaty przedstawione na sesji jubileuszowej.
1988–2018
W dniu 19 czerwca 1987 r. instytut powróci³ do historycznej nazwy, w zwi¹zku z tym nast¹pi³o przywrócenie
pierwotnych tytu³ów seriom wydawniczym, takim jak Prace... oraz Biuletyn..., zosta³a tak¿e zmieniona nazwa Profili
g³êbokich otworów wiertniczych – ale dopiero dwa lata
póŸniej, z uwagi na d³ugoœæ ówczesnego cyklu produkcyjnego. W 1992 r. rozpoczêto publikacjê serii Sprawozdania
z Posiedzeñ Naukowych Pañstwowego Instytutu Geologicznego (wczeœniej ukazywa³y siê w Kwartalniku Geo-

Ryc. 11. Liczba stron opublikowanych w czasopismach Geological Quarterly i Przegl¹d Geologiczny i liczby zeszytów G³êbokich
Otworów Wiertniczych Pañstwowego Instytutu Geologicznego od pocz¹tku wydawania tytu³ów oraz liczba opublikowanych tomów
Prac Pañstwowego Instytutu Geologicznego i numerów Biuletynu Pañstwowego Instytutu Geologicznego w latach 1959–2018 (do
1959 r. opublikowano 22 tomy Prac... i 145 numerów Biuletynu...). Na wykresie Geological Quarterly czerwon¹ lini¹ zaznaczono
zmianê formatu kwartalnika (na A4). W Przegl¹dzie Geologicznym od roku 1994 numeracja stron objê³a tak¿e ok³adki
Fig. 11. Number of published pages in the journals: Geological Quarterly and Przegl¹d Geologiczny and the number of issues of G³êbokie Otwory Wiertnicze Pañstwowego Instytutu Geologicznego starting from the beginning of these journals as well as the number of
published volumes of Prace Pañstwowego Instytutu Geologicznego and the issues of Biuletyn Pañstwowego Instytutu Geologicznego in
1959–2018 (till 1959, 22 volumes of Prace and 145 issues of Biuletyn were published). Red line at the Geological Quarterly graph shows
the change of the quarterly format (to A4). In Przegl¹d Geologiczny starting from 1994 page numbers have included also covers
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logicznym), a w 1999 r. rozpoczêto wydawanie Polish
Geological Institute Special Papers – jednak czas pokaza³, ¿e
na obydwa tytu³y istnieje umiarkowane zapotrzebowanie.
W 2004 r. zosta³a zakoñczona edycja Budowy Geologicznej Polski – po 36 latach od publikacji pierwszej czêœci –
z tym, ¿e nie dosz³o do realizacji zaplanowanego tomu V
(Petrografia). W latach 1987–2004 wydano 11 czêœci tego
monumentalnego dzie³a; w sumie ukaza³o siê 25 woluminów: tom I – Stratygrafia: 4 woluminy; tom II – Katalog skamienia³oœci: 4 woluminy; tom III – Atlas skamienia³oœci: 12
woluminów; tom IV – Tektonika: 3 woluminy; tom 6 – Z³o¿a
surowców: 1 wolumin; tom 7 – Hydrogeologia – 1 wolumin.
W latach 1970–1990 opublikowano tak¿e angielsk¹ wersjê
tej serii: tom I (3 woluminy), II (4 woluminy), 3 (5 woluminów), IV i VI (w sumie 14 woluminów).
W wyniku prywatyzacji Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Wydawnictwa Geologiczne, która rozpoczê³a siê w
1992 r., powsta³o Wydawnictwo Kartograficzne Polskiej
Agencji Ekologicznej SA, przejmuj¹ce zadania Wydawnictw
Geologicznych. W maju 1992 r. do PIG przeszed³ Przegl¹d
Geologiczny, zachowuj¹c w pe³ni autonomiê organizacyjn¹
(tytu³ i redakcja; zgodnie z tradycj¹ ówczesny redaktor
naczelny by³ pracownikiem PIG). W 2001 r. PIG przekaza³
prawa wydawnicze do Przegl¹du Geologicznego ministrowi
œrodowiska. Rezygnacja z wydawania tego periodyku przez
Ministerstwo Œrodowiska w 2012 r. (jego wydawc¹ zosta³
znowu PIG) spowodowa³a zmniejszenie objêtoœci zeszytów
(ryc. 11; D¹browska-Jêdrusik, 2018).
W 2000 r. Zak³ad Publikacji PIG przej¹³ ostatecznie
wszystkie prace redakcyjne od Wydawnictwa Kartograficznego PAE SA. Nastêpnie, w 2017 r., zadania publikacji
prac kartograficznych przejê³a inna komórka instytutu,
natomiast Dzia³ Wydawnictw (poprzednio, do 2017 r.,
Zak³ad Publikacji) skoncentrowa³ siê na wydawnictwach
tekstowych (D¹browska-Jêdrusik, 2018).
Pod koniec 2001 r. PIG sta³ siê wspó³wydawc¹ dwumiesiêcznika z listy filadelfijskiej Geologica Carpathica,
nale¿¹cego do Instytutu Nauk Geologicznych S³owackiej
Akademii Nauk, a w 2010 r. PIG-PIB razem z Wydzia³em
Geologii Uniwersytetu Warszawskiego sta³ siê wspó³wydawc¹
rocznika Volumina Jurassica.
Du¿y postêp technik komputerowych, stosowanych
przez redakcje wydawnictw, zarówno kartograficznych,
jak i tekstowych, sprawi³, ¿e przyspieszy³o tempo publikacji
materia³ów. Stopniowo wzrasta³a te¿ liczba autorów z innych
jednostek naukowych, co wynika³o zarówno ze strategii
obranej przez poszczególne redakcje (Peryt, 2003; Marks,
Narkiewicz, 2003), jak i z atrakcyjnoœci wydawnictw PIG
dla autorów. W przypadku Geological Quarterly radykalna
zmiana nast¹pi³a w 1999 r. – udzia³ prac, których autorami
byli pracownicy Pañstwowego Instytutu Geologicznego
nie przekracza³ 40–45%, by potem szybko zmaleæ, natomiast zacz¹³ wzrastaæ udzia³ prac autorów zagranicznych
(tab. 1). Sk³ad autorów Przegl¹du Geologicznego zmieni³
siê ju¿ na pocz¹tku lat 90.: o ile wczeœniej zdecydowanie
dominowa³y artyku³y autorów z PIG, to w latach 1994–2000
stanowi³y one zaledwie 21–38% (Peryt, 2003). W tym te¿
czasie wprowadzono kadencyjnoœæ sk³adów wszystkich
redakcji (z wyj¹tkiem Przegl¹du Geologicznego, gdy¿
wtedy w³aœcicielem tytu³u by³o Ministerstwo Œrodowiska;
tote¿ w przypadku tego czasopisma nast¹pi³o to dekadê
póŸniej). W pierwszej po³owie 2018 r. zmieniono statuty

Tab. 1. Autorzy prac w Geological Quarterly w latach
1998–2018 [% prac]
Table 1. Authors of works in Geological Quarterly during
1998–2018 [% of works]
Autorzy
Authors

1998

2003

2008

2013

2018

Pracownicy PIG
PGI employees

56,6

11,1

13,5

15,7

6,8

Polscy spoza PIG
Poles from outside PIG

42,4

64,2

43,6

60,3

52,5

Zagraniczni
Foreigners

1

24,7

42,9

24

40,7

Liczba prac
Number of works

35

42

32

60

59

Przegl¹du Geologicznego oraz Geological Quarterly, usuwaj¹c zapisy o kadencyjnoœci redaktorów naczelnych.
Wtedy te¿ po raz pierwszy w historii Geological Quarterly
redaktorem naczelnym zosta³a osoba spoza PIG.
Od przywrócenia w 1987 r. historycznej nazwy PIG-owi
do koñca 2018 r. opublikowano 79 tomów Prac Pañstwowego Instytutu Geologicznego, 114 numerów Biuletynu
Pañstwowego Instytutu Geologicznego, 89 zeszytów Profili G³êbokich Otworów Wiertniczych Pañstwowego Instytutu Geologicznego, 30 tomów Polish Geological Institute
Special Papers oraz 12 numerów Instrukcji i metod badañ
geologicznych (ostatni numer serii opublikowano w 2005 r.).
Nadal kontynuowa³a siê tendencja spadku liczby i objêtoœci drukowanych tekstów naukowych, przypadaj¹ca na
jednego pracownika zaanga¿owanego w badania – szczególnie wyraŸnie spadek ten zaznaczy³ siê w ci¹gu ostatnich
kilku lat. Natomiast – podobnie jak poprzednio – bardzo
zadowalaj¹co przedstawia³a siê sprawa publikacji kartograficznych, w tym atlasów geologicznych (zob. D¹browska-Jêdrusik, 2018; Marks, 2019).
W ostatnich dwóch dekadach wyraŸnie wzros³a liczba
publikacji zwi¹zanych z ró¿nymi zadaniami pañstwowej
s³u¿by geologicznej i pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej, wynikaj¹cymi z ustawowego wype³niania zadañ i obowi¹zków tych s³u¿b.
Od 1988 r. na Pañstwowym Instytucie Geologicznym
spoczywa opracowanie Bilansu zasobów z³ó¿ kopalin i wód
podziemnych w Polsce (ryc. 12), który – w cyklu rocznym
– jest wydawany w kraju od 1953 r. W ramach wype³niania
zadañ pañstwowej s³u¿by geologicznej i pañstwowej
s³u¿by hydrogeologicznej Bilans… zosta³ podzielony na
dwa wydawnictwa – Bilans zasobów z³ó¿ kopalin w Polsce,
przedstawiaj¹cy dane o stanie udokumentowanych zasobów blisko 14 tysiêcy z³ó¿ kopalin, a tak¿e kompleksowe
dane o zmianach w tych zasobów, oraz Bilans zasobów eksploatacyjnych i dyspozycyjnych wód podziemnych Polski,
zawieraj¹cy informacje dotycz¹ce stanu zasobów eksploatacyjnych wód podziemnych w danym roku. Kolejn¹
pozycj¹ wydawan¹ przez PIG w ramach wype³niania zadañ
s³u¿by geologicznej jest anglojêzyczne opracowanie Mineral Resources of Poland, ukazuj¹ce siê od 1996 r. i zawieraj¹ce najnowsze dostêpne informacje o bazie zasobowej
poszczególnych kopalin i wielkoœci ich wydobycia, a tak¿e
zagadnienia prawne i ekonomiczne dotycz¹ce dzia³alnoœci
geologicznej i górniczej.
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W ramach wype³niania zadañ pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej instytut cyklicznie wydaje wiele publikacji
(Sadurski i in., 2019), m.in.:
 Rocznik Hydrogeologiczny Pañstwowej S³u¿by Hydrogeologicznej, który jest kontynuacj¹ wydawanego w
latach (1996–2000) Rocznika hydrogeologicznego;
opracowanie zawiera przetworzone wyniki obserwacji stanu zwierciad³a wód podziemnych i wydajnoœci Ÿróde³, a tak¿e wyniki badañ sk³adu
chemicznego wód podziemnych;
 Kwartalny biuletyn informacyjny wód podziemnych,
który jest g³ównie tabelarycznym zestawieniem opracowanych wyników pomiarów i obserwacji hydrogeologicznych.
 Przynajmniej raz w roku jest wydawany Informator
pañstwowej s³u¿by hydrogeologicznej.
Istotn¹ rolê pe³ni¹ tak¿e wydawnictwa o znaczeniu
edukacyjno-informacyjnym oraz poradniki metodyczne,
takie jak:
 Zasady sporz¹dzania dokumentacji geologiczno-in¿ynierskiej, wydane w 1999 r., a nastêpnie zaktualizowane, uzupe³nione i ponownie wydane w 2018 r.
– pod tytu³em Zasady dokumentowania geologiczno-in¿ynierskiego;
 S³ownik hydrogeologiczny (2002 r.);
 Hydrogeologia regionalna Polski: tom I – Wody
s³odkie; tom II – Wody mineralne, lecznicze i termalne oraz kopalniane (2007 r.);
 Sudety: Przewodnik geoturystyczny (czêœæ pierwsza:
2007 r., czêœæ druga: 2015 r.);
 Zasady dokumentowania warunków geologiczno-in¿ynierskich dla celów likwidacji kopalñ (wydane
2009 r. we wspó³pracy z innymi jednostkami naukowymi);
 Seria Wokó³ geologii (ukazuj¹ca siê od 2010 r.;
D¹browska-Jêdrusik, 2018);
 Zasady dokumentowania geologiczno-in¿ynierskich
warunków posadowienia obiektów budownictwa
morskiego i zabezpieczeñ brzegu morskiego (2009 r.);
 Geochemia osadów powierzchniowych Morza Ba³tyckiego (2011 r.);
 Zasady dokumentowania warunków geologiczno-in¿ynierskich dla potrzeb rekultywacji terenów zdegradowanych (2012 r., opracowane wspólnie z Instytutem Techniki Budowlanej);
 Atlas Geologiczny Polski (2017 r.).
Postêp techniczny zdecydowanie u³atwia pracê zarówno redaktorów Dzia³u Wydawnictw, jak i samych autorów.
Wiêkszoœæ publikacji wydawanych obecnie przez instytut
jest dostêpna w wersji elektronicznej, co daje mo¿liwoœæ
dotarcia do szerszego grona Czytelników. Redakcje czasopism umieszczaj¹ artyku³y na stronie internetowej zaraz po
akceptacji do druku – czyli du¿o wczeœniej, ni¿ zostanie
opublikowana drukiem wersja papierowa. Ten natychmiastowy przekaz umo¿liwia autorom szybkie upublicznienie
wyników badañ i zwiêkszenie liczby cytowañ. Jednoczeœnie maleje zapotrzebowanie na wersje papierowe publikacji
– i takiego trendu mo¿na siê spodziewaæ w najbli¿szych
latach.
Wydawnictwa Pañstwowego Instytutu Geologicznego
w ka¿dym okresie funkcjonowania boryka³y siê z ró¿nymi
problemami, które w du¿ej mierze by³y odzwierciedleniem
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Ryc. 12. Kluczowe publikacje nt. zasobów surowców Polski.
Wiêkszoœæ zdjêæ pochodzi ze zbiorów PIG-PIB
Fig. 12. Key publications on mineral resources of Poland. The
majority of photographs comes from the PGI-NRI collection

sytuacji instytutu, ale zawsze wychodzi³y z nich obronn¹
rêk¹ – ku po¿ytkowi ca³ego œrodowiska geologicznego.
Mo¿na ¿ywiæ nadziejê, ¿e i tym razem przysz³oœæ bêdzie
pod tym wzglêdem ³askawa.
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