
obecnie w NRD 2 poważne dysertacje związane blisko z dziejami Śląska. Jest to 
praca Jeskego o roli niemieckich monopoli w faszystowskiej okupacji Górnego 
Śląska i D. Loetzscha na temat odbudowy i rozwoju polskich ziem zachodnich po 
roku 1945 (na przykładzie Śląska).

Na podkomisji archiwalnej zapadło bardzo istotne postanowienie podjęcia in
wentaryzacji poloników w NRD i germaników w Polsce. Jest to praca przewidziana 
na dłuższy okres; zasady tej inwentaryzacji, a zwłaszcza jej kolejność, są jeszcze 
dyskutowane.

Najbliższe posiedzenie Komisji Historycznej Polsko-Niemieckiej ma odbyć się 
na jesieni br. w Gdańsku.

j. a.

B r o n i s ł a w  K o c o w s k i

ODDZIAŁ STARYCH DRUKÓW BIBLIOTEKI UNIW ERSYTECKIEJ WE WROCŁA
W IU W UBIEGŁYM  DZIESIĘCIOLECIU (1951—1960) *

W czwartym i piątym roczniku „Sobótki“ z lat 1950—1951 opublikowane zostały 
sprawozdania z początkowego okresu istnienia Oddziału Starych Druków, gdy pra
cownicy rozeznali się już byli w jego wielkim księgozbiorze i gdy skonkretyzowany 
został plan progresywnego opracowywania poszczególnych zespołów. Przed 10 laty 
uważaliśmy, że w zasadzie zakończył się etap gromadzenia i zabezpieczania starych 
druków, a głównym problemem do rozwiązania będzie zbyt szczupła obsada perso
nalna Oddziału i brak magazynów dla poważnej części księgozbioru. Rzeczywistość 
najbliższych lat okazała się jednak jeszcze gorsza. Trzeba było sięgnąć do nowych 
koncepcji, by choćby częściowo zneutralizować materialne trudności występujące 
zresztą jaskrawo i przed innymi oddziałami zbiorów specjalnych.

Plan pierwotny przewidywał zakończenie opracowywania druków XV w., 
kontynuację katalogowania druków wydzielonych, tj. poloników, silezjaków, lusa- 
tików i slawików, zakończenie rejestracji prymarnej druków XVI w. i alfabe
tyczne ich ustawienie w obrębie formatów, tak aby były dostępne jeszcze przed 
skatalogowaniem, rozpoczęcie takiej samej rejestracji druków XVII w., uporządko
wanie księgozbioru brzeskiego opierając się na tymczasowym sumariuszu, sporzą
dzenie katalogu kartkowego Rudolfiny legnickiej z drukowanych opisów niemiec
kich, opracowanie aldinów, księgozbioru z kościoła Piotra i Pawła w Legnicy 
i uchwycenie tzw. druków rzadkich. Jak z powyższego widać, plan był długofalowy 
i dotyczył wyłącznie starych druków z dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej oraz 
prowincjonalnych księgozbiorów zabezpieczonych. Oddział miał ponadto w swej 
dyspozycji stare druki w dawnej Bibliotece Miejskiej, ale jako wyszczególnione już 
w przedwojennym katalogu tomowym, jakKolwiek przemieszane w magazynie sta
rym systemem z drukami XIX w. i XX w., mogły być natychmiast wyzyskane. Ich 
nowoczesne skatalogowanie i zinwentaryzowanie po uprzednim wyłączeniu z ogól
nego magazynu miało dokonać się w przyszłości, i to na takich samych, co inne 
historyczne księgozbiory, zasadach.

Mimo wewnętrznej fluktuacji również stosunki personalne w Oddziale nie 
przedstawiały się źle. Pięciu pracowników naukowych: dr B. Kocowski, dr K. Głom- 
biowski, mgr H. Szwejkowska, mgr K. Andruchów, mgr H. Sadowska oraz maga
zynier M. Fernezy tworzyli podstawowy zespół, wzmacniany okresowo przydziałami 
dorywczymi w osobach mgr. J. Golińskiego, mgr. K. Jażdżewskiego i dr. A. Rom-



bowskiego. Śmierć K. Andruchów w 1951 r. uczyniła pierwszą szczerbę w zespole. 
Drugą było przejście podpisanego w 1952 r. na stanowisko kustosza zbiorów specjal
nych, co zwęziło jego współpracę w Oddziale do opieki nad inkunabułami. Nowy 
kierownik, dr K. Głombiowski, uzyskał wzmocnienie zespołu przydzieleniem do niego 
dr. J. W. Opatrnego.

Lata 1953—1954 stanęły pod znakiem wzmożenia pracy naukowej w Bibliotece 
na skutek utworzenia przy I Wydziale Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego 
osobnej Komisji Bibliografii i Bibliotekoznawstwa, której organem stała się seria 
wydawnicza pt. „Śląskie Prace Bibliograficzne i Bibliotekoznawcze“. Wyniki badań 
naukowych, w których uczestniczyli wszyscy pracownicy Oddziału Starych Druków, 
omówiliśmy w Kronice Naukowej Biblioteki Uniwersyteckiej, opublikowanej 
w „Rocznikach Bibliotecznych“ (2/1958, s. 565—574). Ponadto zdobył się Oddział na 
zorganizowanie trwającej od listopada 1953 r. do lutego 1954 r. wystawy zatytuło
wanej „Związki kulturalne Śląska z Polską w okresie Odrodzenia“, do której katalog 
eksponatów opracowały mgr Szwej kowska i mgr Sadowska, a wartościowy wstęp 
historyczny napisał dr Głombiowski.

Następnie przy współudziale pracowników z innych Oddziałów przygotowali 
oni na początek listopada 1954 r. w Ratuszu Wrocławskim wielką wystawę z 600 
eksponatów z własnych zbiorów Biblioteki pt. „Druki doby Renesansu — Nurt postę
powy w literaturze i nauce“. Wystawa ta, którą zwiedziło 12 tysięcy osób, była 
traktowana jako końcowy akord odbywających się w kraju obchodów „Roku Odro
dzenia“. I znów katalog eksponatów opracowały mgr Szwejkowska i mgr Sadowska. 
Komisarzem wystawy był dr Opatrný, z którym współdziałał dr Kocowski. Prace 
związane z Wystawą oraz konieczność kopiowania kart do centralnego katalogu po
loników XVI w. w Warszawie zmieniły w pewnym stopniu plan pracy Oddziału 
w 1953 r., ale mimo to czynności podstawowe, jak katalogowanie inkunabułów, wy
łączanie poloników z ogólnego księgozbioru, sortowanie i rejestracja prymarna dru
ków XVII w. oraz udostępnianie starych druków czytelnikom wykonane zostały 
w zakresie większym od zaplanowanego. Gdy dodamy do tego prace naukowe wy
konane w r. 1954, a więc mgr Szwejkowskiej Biblioteka klasztoru cystersek 
w Trzebnicy, dr. Głombiowskiego Tychoniana w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wro
cławiu i W kręgu czytelniczym humanistów wrocławskich, dr. Kocowskiego Biblio
grafia historii Śiąska za lata 1939—1946 i Historyczne podstawy organizacji zbioru 
starych druków w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu, możemy przyznać, że 
wysiłek naukowo-badawczy pracowników Oddziału wskazywał wyraźną linię roz
wojową. Oczywiście oddziałały tu też specjalnie przychylne warunki stworzone przez 
Rektorat Uniwersytetu, który wówczas podjął był publikowanie „Zeszytów Nauko
wych“. Dwa z nich w serii A szybko wypełnili uniwersyteccy bibliotekarze.

Natomiast nieomal tragicznym dla Oddziału okazał się rok 1954 w zakresie 
opracowywania zbiorów. W lutym wybuchł pożar w budynku mieszczącym zbiory 
specjalne. Zmagazynowane w garażu czasopisma niemieckie zajęły się od iskry 
z nieszczelnego przewodu kominowego i ogień zaatakował magazyny starych druków 
znajdujące się nad garażem. Książki uratowano, ale trzeba je było zdjąć z regałów 
i ponownie złożyć na stosach w bezpiecznym korytarzu. Przeciwpożarowe nocne 
dyżury pracowników Oddziału nie tylko uszczupliły czas pracy dziennej, ale też 
wpłynęły wybitnie niekorzystnie na stan ich zdrowia. Z nastaniem wiosny nowy 
cios uderzy w Oddział. Zniszczony dach budynku nie wytrzymał naporu gwałtownych 
ulew, które zalały pomieszczenia Gabinetu Muzycznego i magazyn inkunabułów. 
Szybka interwencja pracowników ponownie uratowała druki, ale plan roczny 
Oddziału musiano skorygować i podjąć nie tylko prace zabezpieczające, ale też 
przygotowawcze do zupełnej ewakuacji zagrożonego budynku. Władze uniwersytec



kie zadecydowały bowiem odbudowanie w najbliższych latach dawnych pomieszczeń 
bibliotecznych na Wyspie Piaskowej i ulokowanie tam wszystkich zbiorów specjal
nych. W bieżącej chwili musieli bibliotekarze ratować się jednak sami. Dla udo
stępniania i czuwania nad zbiorami już opracowanymi pozostawiono kierownika 
Oddziału kustosza dr. Głombiowskiego, zaś z pozostałych pracowników wszystkich 
Oddziałów i Gabinetów Zbiorów Specjalnych utworzono pod kierownictwem dr. Ko- 
cowskiego Samodzielny Zespół Katalogowania Starych Druków w składzie: mgr mgr 
Szwejkowska, Sadowska, Rusińska, Skura, dr dr Maleczyńska, Opatrný, Kulesza 
i magazynier Fernezy. Zespół ten przygarnięty do budynku I Biblioteki podjął 
katalogowanie starych druków dawnej Biblioteki Miejskiej, a więc pracę, która nie 
była, jak wspominaliśmy poprzednio, planowana, a która uaktualniła się w wyniku 
oczekującego Oddział skomasowania wszystkich starych druków w budynku 
Na Piasku.

W r. 1955 zespół ten skatalogował i zinwentaryzował 12 816 dzieł dawnej Biblio
teki Miejskiej w 5512 woluminach, zaś dr Kocowski powiększył swój katalog inkuna
bułów o 367 dzieł w 180 woluminach.

W grudniu nowa akcja przerwała tę pracę. Zapadła bowiem decyzja poddania 
kapitalnemu remontowi budynku II Biblioteki i dlatego trzeba było uprzednio 
ewakuować wszystkie zbiory specjalne, w sumie około 300 tysięcy woluminów, czym 
zajęło się 54 pracowników Biblioteki, w tym oczywiście wszyscy „starodrukarze“. 
Niestety jedynie inkunabuły, polonika i bibliotekę podręczną Oddziału udało się ulo
kować w I budynku. Całą resztę przewieziono do Sali Muzycznej w głównym gmachu 
Uniwersytetu, ale tu jedynie księgozbiory historyczne udało się umieścić na pro
wizorycznie zbudowanych regałach, resztę ułożono w stosy. W marcu 1956 r. do 
opróżnionego ze zbiorów specjalnych budynku weszli robotnicy remontowi, dla 
pracowników zaś Oddziału Starych Druków zaczął się drugi rok pracy zastępczej, 
dyżurów przy zmagazynowanych książkach i katalogowania druków dawnej Biblio
teki Miejskiej. Opracowano kolejnych 6130 dzieł w 4592 woluminach i bardzo wy
datnie posunięto redakcję alfabetycznej części mającego się publikować katalogu 
inkunabułów. Oddział i w tym roku reprezentował jeden tylko pracownik, jego kie
rownik dr Głombiowski, a i on odszedł z Biblioteki 1 grudnia 1956 r., objąwszy 
kierownictwo utworzonej 1 października na Wydziale Filologicznym Katedry Biblio
tekoznawstwa. Oddział Starych Druków przejęła mgr H. Szwejkowska i kieruje nim 
do chwili obecnej.

Sprawa angażowania się pracowników Oddziału w zajęciach dydaktycznych 
Uniwersytetu nie była zresztą rzeczą nową. Już od roku akademickiego 1951—1952 
prowadzili zajęcia specjalizacyjne na trzecim roku humanistyki bibliotekarze wro
cławscy: dyr. dr A. Knot w zakresie nauki o książce, a dr B. Kocowski w zakresie 
bibliotekarstwa. Po rezygnacji dyr. dr. Knota przejął dr Kocowski wykłady jego 
przedmiotu. Tak było i w latach następnych, przy czym liczba chętnych do specjali
zacji wzrastała. W roku akademickim 1956—1957 utworzono Zaoczne Studium Biblio
tekoznawstwa dla Pracujących, zaś w roku 1957—1958 rozpoczęła pracę wspomniana 
Katedra Bibliotekoznawstwa. Poza prof. dr. Głombiowskim zajęcia dydaktyczne 
prowadzili też inni pracownicy Oddziału Starych Druków: doc. dr Kocowski, adiunkt 
mgr Szwejkowska i st. asystent mgr Sadowska. Praca, choć ciekawa, nie okazała 
się wcale łatwa z powodu braku wzorców organizacyjnych i podręczników. Aby za
radzić trudnościom, opracowali dr Głombiowski i mgr Szwejkowska skrypty do
tyczące dziejów książki i księgozbiorów, dr Kocowski zaś materiały do nauki biblio
tekarstwa. Wzrost i zróżnicowanie się obowiązków nie mogły pozostać bez wpływu 
na wydajność w zakresie opracowywania zbiorów. Mimo to w r. 1957 skatalogowano 
5226 dzieł, w 4380 woluminach, i na tym zakończyło się istnienie Samodzielnego



Zespołu, który musiał włączyć się jesienią tego roku do ponownej akcji pakowania 
zbiorów specjalnych i przemieszczania ich do obecnej siedziby na Wyspie Piaskowej. 
Odbudowywany gmach poklasztorny nie był wprawdzie jeszcze gotowy do odbioru, 
ale kontrole zmagazynowanych w wilgotnej Sali Muzycznej zbiorów wykazywały 
ich szybkie niszczenie się i spowodowały powzięcie decyzji nieodwlekania już trans
portu. Kosztem 831 roboczogodzin znalazły się zbiory specjalne na, jedynym wy
kończonym, drugim piętrze budynku, tj. tam, gdzie przewidywano miejsce tylko dla 
starych druków. W miarę przejmowania dalszych pomieszczeń w 1958 r. rozlokowywały 
się inne oddziały, gabinety i pracownie, zabierając swe księgozbiory, ale w ostatecz
nym rozrachunku zabrakło nie tylko czasu, ale też magazynów i regałów dla 
wszystkich starych druków, których przemieszczanie i składowanie nie jest z tego 
powodu zakończone do dnia dzisiejszego. Niewątpliwie główną przyczyną tego faktu 
stało się przyjęcie do budynku zarówno Studium, jak i Katedry Bibliotekoznawstwa, 
które zajęły większość pomieszczeń parterowych, oraz zbyt słaba konstrukcja kory
tarzy przymagazynowych, nie pozwalająca na silniejsze obciążenie pękających skle
pień II i I piętra.

Mimo tych niespodzianek warunki pracy nieporównywalnie się polepszyły i mimo 
że personel Oddziału zmalał znów do kilku osób, zdołano w r. 1958 skatalogować 
7859 dzieł, w 5743 woluminach, wypisując przy tym 15 163 kart katalogowych. Zreali
zowano to jednak tylko dlatego, że Oddział dopuszczony został do partycypowania 
w kredytach przeznaczonych na opracowywanie zbiorów zabezpieczonych i dużą 
część druków skatalogował w ramach prac zleconych. Pomyślnym faktem było też 
otrzymanie młodych, ale kwalifikowanych sił w osobach Sylwii Dąbrowskiej, ma
gistra filologii klasycznej, a później Krystyny Rohozińskiej, magistra w zakresie 
bibliotekoznawstwa.

W r. 1959 stało się oczywiste, że należy jak najbardziej ujednolicić różnorodne 
katalogi, zwłaszcza w zespołach tzw. druków wydzielonych, oraz znaleźć sposób 
przyspieszenia procesu opracowywania księgozbioru. Pierwsza decyzja zmusiła pra
cowników do przepisania 1110 kart katalogowych na większy format i kontynuowa
nia dotychczasowym systemem opracowywania poloników, silezjaków, lusatików 
i slawików. Tak skatalogowano w dwóch ubiegłych latach 1341 dzieł, w 1156 wolu
minach, wypisując 2708 kart. W zakresie przyspieszenia opracowywania druków 
uzyskano 28 listopada 1959 r. zgodę Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego na wykony
wanie fotokatalogu i fotoinwentarza starych druków w ramach kredytów na opraco
wywanie zbiorów zabezpieczonych. W grudniu zdołano tym systemem opracować 
zaledwie 145 dzieł XVI w., w 128 woluminach, wykonując dla nich 459 fotokopii 
kart tytułowych, ale w r. 1960 fotokatalog wykazał opracowanie już 21771 dzieł, 
dla których wykonano 55 823 karty. Oczywiście nie znaczy to, aby taka ilość dzieł 
została w jednym roku kompletnie skatalogowana i zinwentaryzowana. Fotokatalog 
bowiem obejmuje jeszcze etap bibliotecznego opracowania tych kart, to znaczy 
osygnowania, maszynowego naniesienia na nie ustalonych elementów opisu biblio
graficznego i sporządzenia potrzebnej ilości odsyłaczy. Takie wykończenie foto
katalogu objęło w ubiegłym roku 3487 dzieł, w 2957 woluminach, przy czym uzupeł
niono 9286 kart i sporządzono 940 odsyłaczy. A wszystko to zrobiła jedna pracownica 
mgr H. Sadowska-Skurowa. Przyspieszenie uzupełniania kart jest prostą funkcją 
zależną od ilości zatrudnionych przy tym osób. Ogółem przy fotokatalogu pracują 
tylko trzy osoby z personelu Oddziału Starych Druków: mgr mgr Skurowie i ma
gazynier J. Bereziuk, wykorzystując zarówno obowiązkowy czas pracy, jak i godziny 
zlecone. Fotokopie natomiast wykonuje na podobnych warunkach biblioteczna stacja 
foto-mikrofilmowa, kierowana przez W. Kozaka.



Obok wzrostu opracowania dał się po przeprowadzce na Wyspę Piaskową za
uważyć też wzrost udostępniania. W 1959 r. udostępniono 559 woluminów starych 
druków, zaś w r. 1960 już 595 woluminów, pie licząc co najmniej trzykrotnie 
większej ilości dzieł dostarczonych do zajęć dydaktycznych. Jeszcze wyraźniej za
znaczył się wzrost kwerend, i to nie tylko krajowych, ale i skomplikowanych, praco
chłonnych kwerend zagranicznych. W r. 1958 załatwiono tych ostatnich 18, w r. 1959 
już 23, a w r. 1960 ich liczba wzrosła do 53. Wzrost udostępniania i kwerend dawał 
się zresztą obserwować i w innych oddziałach zbiorów specjalnych, a w związku 
z tym zaczęto odczuwać brak zestawień specjalnych, jak indeksów oficyn i drukarzy, 
zestawień proweniencyjnych, czy też katalogów opraw zabytkowych. Jedynie inkuna
buły doczekały się w r. 1959 ogłoszenia drukiem pierwszej części swego katalogu, 
zawierającego alfabetyczny wykaz 3020 druków\ Część drugą z konkordancjami, 
indeksami i ilustracjami najciekawszych egzemplarzy oddał autor katalogu doc. 
dr Kocowski do druku w końcu września 1960 r. Na skutek odkrycia w październiku 
1959 r. przez dziennikarzy warszawskich stu kilkudziesięciu woluminów inkunabułów 
w wieży kościoła Św. Piotra i Pawła w Legnicy zaistniała konieczność opracowania 
i opublikowania w najbliższej przyszłości trzeciej części katalogu.

W oddanym do druku trzecim zeszycie „Bibliotekoznawstwa“, wychodzącego w ra
mach „Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Wrocławskiego“, zawarte zostało też studium 
doc. dr. Kocowskiego o XVI-wiecznym almanachu Stoeflera-Pitatusa z zapiskami 
ręcznymi pierwszego kartografa śląskiego, Marcina Helwiga. Kierowniczka Oddziału 
mgr H. Szwejkowska przekazała zaś do produkcji swój skrypt pt. Książka drukowana 
XV—XVIII wieku, który pomyślany jest jako podręcznik o zasięgu ogólnokrajowym.

Przy opisywaniu minionego dziesięciolecia ograniczyliśmy się do opisania naj
bardziej charakterystycznych prac Oddziału Starych Druków: katalogowania, inwen- 
taryzovjjania, udostępniania i prac magazynowych, tak jak one się rozwijały, w za
leżności od ogólnych warunków bibliotecznych i nowych obowiązków naukowych 
oraz dydaktycznych nakładanych na pracowników. Świadomie pominęliśmy całe 
mnóstwo innych czynności w Oddziale, czynności żmudnych i przykrych, zarówno 
z zakresu administrowania, jak zabezpieczania i konserwowania starych druków. 
Musiały one i będą musiały być wykonane, niemniej w chwili obecnej pracownicy 
Oddziału uważają, że czasy najgorsze mają już poza sobą.

M i c h a ł  A n t o n ó w

INFORM ACJA O DZIAŁALNOŚCI WOJEWÓDZKIEGO ARCHIWUM  
PAŃSTWOWEGO W KATOWICACH ZA LATA 1959—1960

W wyniku postępu prac porządkowo-inwentaryzacyjnych w latach 1959 i 1960 
udostępniono dla badań historycznych szereg ważniejszych zespołów aktowych.

I. WOJEWÓĎZKIE ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KATOWICACH

1. Śląski Urząd Wojewódzki — Wydział Komunikacyjno-Budowlany oraz Bud- 
żetowo-Gospodarczy (1922 r. — 1939 r.);

2. Okręgowy Urząd Ziemski w Katowicach (1921 r. — 1935 r.). Zakres działania 
Urzędu rozciągał się na całe województwo śląskie. Są tu m. in. materiały dotyczące 
parcelacji majątków ziemskich i osadnictwa na rozparcelowanych gruntach, planów 
parcelacyjnych i budżetów akcji parcelacyjno-osadniczej, wykupu gruntów, wyłączeń 
od parcelacji, dzierżaw, obrotu gruntami, zarządu państwowego majątkami, regulacji


