
K R O N I K A

Ossolineum we Wrocławiu 

(Rok 1948)

Zakład Narodowy imienia Ossolińskich we Wrocławiu w 1948 r. 
pozostawał również pod opieką Towarzystwa Przyjaciół Ossoli
neum, które spełniało rolę kuratora Zakładu. W kwietniu Towa
rzystwo Przyjaciół Ossolineum otrzymało prawa Stowarzyszenia 
wyższej użyteczności (Dz. U. R. P. 1948, nr 23, poz. 158). Jednym 
z głównych zadań T. P. O. było przygotowanie nowego statutu Za
kładu Narodowego im. Ossolińskich; statut ten wypracowany 
i przedyskutowany na szeregu posiedzeniach rozpatrzony będzie 
przez Władze Centralne, które nadadzą mu obowiązującą formę 
prawną. Finansowo utrzymuje Zakład Prezydium Rady Ministrów, 
łożąc na remont, wyposażenie i utrzymanie. Mniejsze subwencje na 
cele Ossolineum wpłynęły z Ministerstwa Oświaty, Wojewódzkiej 
Rady Narodowej i Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu.

W sprawozdaniu za rok 1947 zaznaczono, iż przy końcu tegoż 
roku budynek Zakładu Narodowego im. Ossolińskich był już cały 
pokryty i oszklony, miał czynne centralne ogrzewanie, dokonywano 
tylko- remontu wnętrz skrzydła południowego i zachodniego. 
W kwietniu 1948 r. roboty zostały zakończone tak, że przy końcu 
tego miesiąca przeniesiono przede wszystkim rękopisy, mieszczące 
się dotychczas w skarbcu budynku przy pl. Solnym 13, do pięknej 
i zabezpieczonej sali magazynu w budynku Biblioteki. Do wyre
montowanego skrzydła południowego przeniesiono wszystkie biura 
biblioteczne, mieszczące się dotychczas w wielkiej ciasnocie 
w skrzydle północno-zachodnim. Czytelnia zajęła nadal tymcza
sowo salę, przeznaczoną na przyszłą czytelnię naukową na II-gim 
piętrze.

Prace remontowe trwały dalej do końca lipca; wykończono salę 
czytelnianą, cały zburzony pion klatki schodowej czytelni, salę wy
stawową. Ze względu na Międzynarodowy Kongres Intelektuali
stów, który miał odbywać się w pobliskim Uniwersytecie otrzymano 
kredyty również i na zewnętrzny remont budynku. Przy pracach 
remontowych zabytkowego budynku, jakim jest gmach Biblioteki, 
wynikło szereg zagadnień, których rozwiązanie nastręczało liczne 
trudności. Zagadnieniem takim była kwestia okien od ulicy w sali



parterowej skrzydła nadodrzańskiego (północnego). Sala miała bo
wiem ostatnio okna z dwóch stron: od ulicy i dziedzińca. W XVII w. 
okien nie było, wybito je, zdaje się, dopiero w XX w. Zarówno kon
serwator jak i historycy sztuki wypowiedzieli się za zamurowaniem 
okien, co też zrobiono, pozostawiając okna tylko od dziedzińca.

Najbardziej sporną sprawą była kwestia koloru murów ze
wnętrznych. Różne próby zaznączone na murze nie spotkały się 
z uznaniem, tak, że ostatecznie budynek Biblioteki został w ko
lorze zupełnie białym, oczekującym spatynowania.

Na lipiec wykończono wszystkie sale na wystawy i czytelnię 
główną. Ponieważ gmach biblioteki został wybrany na miejsce wy
staw książki radzieckiej i książki francuskiej w czasie Międzyna
rodowego Kongresu Intelektualistów, dodatkowo w tempie szyb
kim wyremontowano dwie wielkie sale na parterze i I-szym pię
trze skrzydła wschodniego (przyszłe magazyny).

Poza tym nakryto kopułę, dając latarnię według poprzedniego 
wyglądu budynku, umieszczając na szczycie tarczę z herbem. Przy 
remoncie dyskutowano jeszcze nad ewentualnym zniesieniem muru, 
biegnącego od budynku Biblioteki wzdłuż ulicy Szewskiej do gim
nazjalnego kiedyś kościoła św. Macieja. Historycy sztuki wypo
wiedzieli się przeciw usunięciu muru. Dokonano natomiast rzeczy 
niezwykle pożytecznej, oczyszczając na parę dni przed Kongresem 
Intelektualistów zawalony gruzami kilkunastu zwalonych kamienic, 
plac między kościołem uniwersyteckim św. Macieja i Uniwersyte
tem a budynkiem Biblioteki Ossolińskich. Oczyszczenie całkowite 
placu w ciągu tygodnia było czynem wielkim wrocławskich prac 
przy odgruzowaniu miasta. Przez usunięcie gruzu odsłonił się cały 
budynek Biblioteki, zbliżając się do Uniwersytetu.

Do całkowitego remontu pozostało-jeszcze skrzydło zachodnio- 
północne, przede wszystkim zaś do wykończenia pozostały maga
zyny biblioteczne, które wymagają podzielenia na poziomy płytą 
betonową oraz wyposażenia w żelazną konstrukcję regałów. Na to 
trzeba jednakże większych kredytów.

Stan budynku w dzisiejszym stanie pozwolił na wygodne roz
mieszczenie wszystkich oddziałów i biur bibliotecznych. Parter 
skrzydła południowego zajął oddział rękopisów, obejmujący ma
gazyn rękopisów, dyplomów a także druków XV i XVI w., pokoje 
pracy oraz czytelnię oddziału, posiadającą 7 jednoosobowych sto
łów. Inne oddziały zajęły I i II piętro, z tym, że magazyn druków 
XVII i XVIII w. zajął tymczasem dwie sale biurowe. Majgazyn 
główny nowych druków mieści się tymczasem w auli.

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich zatrudniała 
na dzień 31 grudnia 1948 r. 27 bibliotekarzy i asystentów oraz 12 
stypendystów.



W sesji wiosennej 1948 r. dwie osoby złożyły państwowy egza
min bibliotekarski przed państwową Komisją egzaminacyjną. Wo
bec tego, że wynikły trudności z dopuszczeniem bibliotekarzy Bi
blioteki Ossolińskich do państwowego egzaminu, jako pracowników 
nie pozostających w służbie państwowej, Zakład Narodowy im. Os
solińskich powołał Komisję egzaminacyjną złożoną głównie z człon
ków państwowej Komisji egzaminacyjnej. Pierwszy egzamin, do 
którego przystąpiło 5 osób odbył się 17 i 18 grudnia 1948 r. Prze
wodniczył dyr. dr Aleksander Birkenmajer, członkami Komisji 
byli dr Jan Baumgart, dyr. dr Marian -Łodyński, prof. dr Tadeusz 
Bigo (prawo administracyjne), uczestniczył również przy egzami
nach przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Bibliotecznego 
prof. dr Bolesław Olszewicz. ■ Wszyscy kandydaci złożyli egzamin 
z pomyślnym wynikiem.

Z zasobu bibliotek podworskich Ministerstwo Oświaty przy
znało Ossolineum bibliotekę ordynacką Lubomirskich z Przewor
ska (ok. 10.000 tomów) oraz część (starodruki, czasopisma i druki 
obce XIX i XX w.) b. biblioteki Tarnowskich w Suchej, (które to 
zbiory ostatnio przybyły do Wrocławia).

Zasób lwowskich zhiorów Ossolineum wzrósł o znalezione je
szcze w Bibliotece Narodowej w Warszawie skrzynie z zawarto
ścią rękopisów i starodruków ossolińskich. Był to dalszy ciąg zbio
rów lwowskich, ewakuowanych do Adelina i stąd w 1945 r. prze
wiezionych z innymi rzeczami do Warszawy. Skrzynie sprowa
dzono w marcu do Wrocławia, zawierały one 70 rękopisów, 40 sta
rych druków, 262 dyplomów oraz części Archiwum Wodzickich. 
Straty adelińskie po trzech transportach z Warszawy okazały się 
niewielkie.

W dotychczasowych sprawozdaniach „Ossolineum we Wrocła
wiu" zawsze zaznaczano, iż jedynym celem prac bibliotecznych 
w wrocławskim Ossolineum było wypakowanie książek i opraco
wanie, nawet skrócone, byle spieszniejsze. Jeżeli idzie o rękopisy 
zrobiono numeryczną kartotekę z zaznaczonym ogólnie tytułem, 
stare druki spoczywały w pakach.

W 1948 r. praca w bibliotece przybrała szerszy zakres. Poza 
opracowaniem książek, które udoskonalono, zarzucając zbyt skró
cony sposób, wprowadzając odsyłacze, karty seryjne, przystąpiono 
w styczniu do prac przygotowawczych dla opracowania do druku 
Inwentarza rękopisów posiadanych we Wrocławiu. Praca trudna 
i żmudna, wymagająca przejrzenia i uporządkowania prawie 9.000 
rękopisów, w tym około 4.000 wymagało zupełnego opracowania 
została wykonana tak, iż we wrześniu pojawił się Tom I-szy In
wentarza rękopisów, obejmujący n-ry 1—7325. Dalej wypakowano



wszystkie starodruki, ustawiając je częściowo w porządku chrono
logicznym.

By wreszcie udostępnić nieskatalogowane polonika w ilości 
około 60.000 tomów, rozrzucono książki ściśle według alfabetu 
i w takim porządku ustawiono na półkach. W ten sposób poza ska
talogowanym zasobem, który doszedł do 77.000 tomów, udostęp
niono jeszcze i dalszych 60.000. Z powodu przeprowadzek, naka
zanych przez postępujący remont musiano przenosić dziesiątki ty
sięcy książek z jednej sali do drugiej, nieraz w odległościach dość 
dużych.

Wreszcie w gmachu Biblioteki odbyło się w czasie od lipca do 
października pięć wystaw w siedmiu salach, wystaw już to przez 
Bibliotekę zorganizowanych już to tylko urządzonych i obsłużo
nych. Rzecz naturalna, że prace przy organizowaniu i obsługiwa
niu wystaw wpłynęły hamująco na tok prac bibliotecznych, gdy 
się uwzględni, że wystawy były otwarte cały dzień i że ponad dwa
dzieścia osób zajętych było dyżurowaniem na wystawach.

Biblioteka Zakładu Narodowego im. Ossolińskich posiada na
stępujące oddziały: uzupełniania zbiorów, oddział opracowania, 
oddział udostępniania, oddział czasopism, _ oddział rękopisów, sta
rodruków i gabinet grafiki.

Uzupełnianie zbiorów w 1948 r. postępowało przez dary, kupno 
i wymianę. Egzemplarza obowiązkowego, nawet częściowego Bi
blioteka na razie nie miała. W ciągu roku wpłynęło 4579 tomów, 
z tego zakupiono 648, zaś 3931 otrzymano w darze lub z wy
miany. Zarówno firmy wydawnicze jak I osoby prywatne w po
czuciu znaczenia Ossolineum składały swoje wydawnictwa. Biblio
teka Uniwersytecka w dalszym ciągu zasiliła zbiory ossolińskie 
w rzeczy podstawowe jak encyklopedie, słowniki w ilości 495 to
mów. Od pracowników Poselstwa Polskiego w Stokholmie otrzy
mano w darze najnowsze wydanie Encyklopedii Larousse’a. Dar 
w postaci zbioru druków emigracyjnych z lat 1939-—45 (poloni
ków) ma Biblioteka Ossolińskich obiecany od ob. Wyglendy.

Sporadycznie wpływały książki z całego świata. Około 400 ksią
żek dała Bibliotece wystawa polskiej książki historycznej 1939— 
1948, której eksponaty wystawiające firmy i instytucje w prze
ważnej części przekazały Bibliotece. Stosunki wymienne poza Biu
rem Wymiany Międzynarodowej w Warszawie nawiązano z 6 in
stytucjami w kraju i 3 zagranicą (Słowacka Akademia w Bratisla- 
wie, Czeska Akademia w Pradze, ,,Orbis" Praga). W 1948 r. 
otrzymano 491 czasopism, w tym 9 z prenumeraty, 10 z wymiany, 
resztę zaś 472 z darów. Jeżeli idzie o częstotliwość ukazywania się 
otrzymywano 38 dzienników, 197 tygodników, 167 miesięczników, 
51 kwartalników, 38 roczników.



Praca w oddziale opracowania poszła w trzech kierunkach: 
skatalogowania rzeczy ważniejszych według przewidywanej hie
rarchii potrzeb z zasobu lwowskiego, w tej grupie opracowano 
9498 dzieł w 10666 tomach, dalej katalogowanie książek zakupio
nych lub z daru, tu opracowano 2816 dzieł w 3312 tomach i wre
szcie opracowano cały zasób czasopism posiadanych z lwowskiego 
Ossolineum, wynoszący 8.000 tomów oraz czasopisma nowe z lat 
1945—7, razem opracowano 1394 tytułów czasopism w 9816 to
mach. Ogółem skatalogowano w 1948 r. 23794 tomy, w 1946 
i 1947 r. 53.000 tomów, razem opracowano więc do końca grudnia 
1948 r. 77.000 tomów. Oprawiono w ciągu roku 3.480 tomów, za
równo książki nowe jak i ze starego zasobu, dotychczas nieopra- 
cowane.

Rękopisy Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu przybyły do Wrocławia w transporcie przekazanych 
książek w lipcu 1946 r. oraz w trzech przesyłkach z Biblioteki 
Narodowej w Warszawie. Przesyłki te to ewakuowane zbiory lwow
skie do Adelina i stąd w 1945 r. przewiezione do Warszawy, skąd 
wróciły do Ossolineum. Rękopisy umieszczono tymczasowo w za
bezpieczonym pomieszczeniu przy pl. Solnym 13, ponieważ gmach 
Ossolineum nie gwarantował odpowiedniego zabezpieczenia. Po
mieszczenie przy placu Solnym było bardzo ciasne, z wielką trud
nością przychodziło zachowanie wśród rękopisów porządku i nume
ryczne ich rozmieszczenie. Skrzynie z rękopisami wypakowano komi
syjnie i protokólarnie. W tych warunkach zrobiono w październiku 
1947 r. wystawę autografów polskich autorów. Część posiadanego 
zbioru rękopisów znachódziła się w trzytomowym katalogu ręko
pisów W. Kętrzyńskiego, część w powielanym Inwentarzu rękopi
sów, poza tym jednakże około 4.000 rękopisów nie było opracowa
nych. Do tych rękopisów należały rękopisy ze zbioru A. Czołow- 
skiego (266), rękopisy Biblioteki Dzieduszyckich tzw. Poturzyc- 
kiej (158), Archiwum Wodzickich (361) teatralia z Biblioteki Te
atru Miejskiego i Teatrów i Chórów Włościańskich (1620) oraz 
część rękopisów Ossolińskich, nie mieszcząca się w powielanym In
wentarzu. Ossolineum posiada 8551 rękopisów.

W 1948 r. zakupiono rękopis Bogusza Zygmunta Stęczyń- 
skiego pt. ,,Sudety". Ossolineum posiadało już w swych zbiorach 
rękopis tegoż autora pt. ,,Śląsk" oraz jego album akwarel „Su
dety". W ten sposób posiada obecnie Ossolineum pewien komplet 
pism i ilustracyj Stęczyńskiegó odnośnie Dolnego Śląska. Zaku
piono dalej autograf wierszy Emila Zegadłowicza. Otrzymano 
w darze rękopis Zygmunta Wasilewskiego „Lwów przodujący" 
oraz autograf „Wrażeń podróży do Francji" Jana Parandow- 
skiego.



W styczniu 1948 r. przystąpiono do pracy przygotowawczej 
do opracowania Inwentarza rękopisów, który postanowiono wydać 
na wrzesień 1948 r. Praca poszła w dwóch kierunkach: 1) Skon
trolowanie rękopisów ze zrobioną kartoteką, skontrolowania po
szczególnych rękopisów czy nie wykazują braków, skontrolowania 
dokładnego z Katalogiem Kętrzyńskiego lub z Inwentarzem, 
2) opracowania zupełnego rękopisów, nie figurujących w żadnym 
spisie. Początkowo praca odbywała się do maja w Bibliotece Uni
wersyteckiej, do czasu przeniesienia rękopisów do gmachu Biblio
teki. Pracowano w godzinach porannych i popołudniowych, zajmu
jąc w dziale rękopisów kilkanaście osób, z innych działów okresowo 
przydzielonych. Redakcję Inwentarza i kierownictwo prac przygo
towawczych objęła dr Jadwiga Turska. Przy sprawdzaniu rękopi
sów z Inwentarzem dokonano szeregu poprawek, uzupełnień 
a przede wszystkim rozpisano całą korespondencję XIX i XX w. 
Praca prowadzona systematycznie i intensywnie dała ten wynik, iż 
we wrześniu na Ogólnopolski Zjazd Historyków można było za
prezentować Tom I-szy Inwentarza rękopisów Biblioteki Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, obejmujący n-ry 1—7325. Tom Il-gi 
obejmujący n-ry 7326—11930 ukaże się w marcu 1949 r. Ręko
pisy lwowskie kończą się na n-rze 8091, opracowane we Wrocławiu 
dostały n-ry od 9501. W ciągu 1949 r. zostanie opracowany Tom 
Ill-ci Inwentarza, obejmujący indeks nazwisk i miejscowości. Od
dział rękopisów posiada również 1636 dyplomów. Zinwentaryzo
wanie dyplomów jest w planie na 1949 r. W oddziale rękopisów 
zanotowano w 1948 r. 58 czytelników, którzy pracowali nad 361 
rękopisami. Pożyczono do innych bibliotek 103 rękopisy.

W 1948 r. przystąpiono dopiero do wypakowania i uporządko
wania starodruków. Po wypakowaniu podzielono starodruki na trzy 
grupy: inkunabuły, druki XVI w. i druki XVII i XVIII w. Na
stępnie w obrębie wymienionych grup dokonano podziału na polo
nika i obce. Na ogólną ilość starodruków, wynoszącą około 41.000 
tomów, druki polskie stanowią ok. 23.000 tomów, obce zaś ok. 
18.000 tomów. Jeżeli idzie o podział według wieków Ossolineum 
we Wrocławiu posiada w wymienionej liczbie starodruków:

294 inkunabuły, z -tego 27 poloników, 267 obcych,
ok. 6000 druków XVI w., z tego ok. 45% poloników, ok. 55% 

obcych,
ok. 34500 druków XVII i XVIII w., około 65% poloników> ok. 

35% obcych.
Udostępnienie całkowite starodruków jest zagadnieniem w wa

runkach obecnych Biblioteki Ossolińskich bardzo trudnym. Staro
druki jak i nowe książki nie mają przecież katalogu. Szybkie opra
cowanie takiej ilości starodruków nawet przy doskonałym apara



cie naukowym z biblioteką podręczną i zespołem specjalnie wy
kwalifikowanym bibliotekarzy byłoby sprawą nie łatwą. Ażeby 
w warunkach obecnych udostępnić zbiór posiadany, do którego 
ustawicznie kołaczą naukowcy a równocześnie mieć orientację 
w posiadanych dubletach czy też brakach, przystąpiono do porząd
kowania starodruków w porządku chronologicznym według lat, 
w układzie alfabetycznym. W ten sposób uporządkowano wszystkie 
inkunabuły i druki XVI w. zarówno polskie jak i obce, które zna
lazły pomieszczenie w magazynie rękopisów. Druki XVII i XVIII w. 
(na razie tylko polonika) są w trakcie pracy nad uporządkowa
niem chronologicznym. W, ten sposób wielki dział Biblioteki, nie
czynny w 1946 i 1947 r. zostaje zasadniczo, wprawdzie bez kata
logu na razie udostępniony i pozwala na podstawie bibliografii na 
dotarcie do książki. Dział starodruków Ossolineum został ogrom
nie wzbogacony przyznaniem przez Ministerstwo Oświaty zasobu 
starodruków z b. Biblioteki Tarnowskich w Suchej. Zasób 'ten wy
nosi ponad 7.000 starodruków, które znajdowały się w Bibliotece 
Jagiellońskiej w Krakowie. Tamże znajdowały się również staro
druki biblioteki przeworskiej, również przyznanej Ossolineum.

Czytelnia Biblioteki otwarta 1 września 1947 r. tymczasowo 
na II-gim piętrze skrzydła północno-zachodniego z biblioteką pod
ręczną, wynoszącą około 700 tomów, z dniem 1 maja 1948 r. zo
stała przeniesiona do wyremontowanego skrzydła południowego, 
gdzie nadal zajęła prowizorycznie salę, mającą w przyszłości słu
żyć jako czytelnia naukowa. Chwilowo więc nastąpiło nawet po
gorszenie ■ sytuacji czytelnianej w Bibliotece, gdyż rozporządzano 
tylko jedną salą z 30 miejscami. Sala przeznaczona na czytelnię 
główną była już gotowa w czerwcu, chwilowo została zajęta na wy
stawy, poza tym nie było jeszcze gotowe urządzenie czytelni. Tym
czasem przygotowywano materiał do wielkiej biblioteki podręcz
nej, robiąc katalogi alfabetyczny i działowy. 15 listopada czynna 
była jeszcze czytelnia w dawnym pomieszczeniu, 16-go zaś skiero
wano już czytelników do nowej. Otwarcie czytelni odbyło się po- 
cichu, bez rozgłosu. W parę dni później zaproszono profesorów 
humanistyki i prawa, przedstawicieli partii i prasy celem obej
rzenia czytelni i zapoznania się z zasobami podręcznej i katalo
gami.

Czytelnia mieści się na II-gim piętrze skrzydła wschodniego, 
ma dla siebie osobny pion klatki schodowej. W ten sposób czytel
nik nie styka się zupełnie z biurami bibliotecznymi, które mają inne 
wejście. Czytelnia zajmuje dużą salę, mającą dwustronne boczne 
oświetlenie, w sali umieszczono 39 stolików dwuosobowych, jedno
stronnych. W ten sposób czytelnia rozporządza 78 miejscami. Do
koła sali przy ścianach dość wysokie półki, wymagające drabin



(wysokie ze względu na największą możliwość wykorzystania ścian, 
których stosunkowo niewiele). Między półkami a salą umieszczono 
balaski, w których wnętrzu są również półki na książki. Biblioteka 
podręczna w obecnej czytelni pomieści około 12.000 tomów. Obec
nie jest ich około 6.000. Całe urządzenie czytelni (półki, stoły, ka
tedra) wykonano w jasnym kolorze. Czytelnicy otrzymali dostępne 
dla wszystkich katalogi alfabetyczny i działowy podręcznej. Kata
log Biblioteki mieści się tuż przy czytelni, dostępny jest za zezwo
leniem kierownika czytelni. Biblioteka podręczna w 90% zaspakaja 
żądania czytelników. Czytelnia otwarta jest codziennie od 9-te.~ 
do 20-tej, w soboty od 9-tej do 13-tej, dostępna jest dla wszyst
kich. Ruch czytelników w 1948 r. przedstawiał się następująco:

Miesiąc: Ilość dni: Odwiedzin: Dzieł: Tomów
I 25 679 949 1291

II 22 765 984 • 1140
III 23 822 1282 1823
IV 26 1109 1713 2240
V 22 713 1250 1629

VI 25 1252 2186 3243
VII (do 15) 13 144 239 543
VIII Biblioteka zamknięta

IX 24 1020 1353 1713
X 26 1762 2123 2285

XI 25 2449 2924 3445
XII 24 1566 2068 2376

Razem: 255 12281 17071 21728

Przy końcu 1948 r. stworzono w Bibliotece gabinet sztuki. Zna
lazło w nim pomieszczenie 16 pudeł grafiki, które również przee 
Adelin wróciły do Ossolineum we Wrocławiu. Pudła zawierają 
2212 sztuk rysunków, sztychów, akwarel. W posiadanej we Wro
cławiu kolekcji tylko kilkaset sztuk reprezentuje wyższą wartość 
artystyczną. Z polskich artystów najliczniejsze są dzieła Aleksan
dra Orłowskiego (ok. 100 sztuk), dalej Wojciecha i Juliusza Kos
saków, Norblina, Reychana, Hadziewicza. Większość w zbiorze 
graficznym to rysunki szkolne lub amatorskie. Na razie zbiór 
grafiki nie jest jeszcze opracowany. W najbliższym czasie w ga
binecie znajdzie się największy w Polsce zbiór exlibrisów (7.000 
sztuk) zakupiony przez Ossolineum po zmarłym niedawno zbiera
czu Z. Klemensiewiczu. Zbiór exlibrisów uzupełnia specjalna bi
blioteka, poświęcona exlibrisom, złożona z około 300 tomów.

Urządzeniem wystaw Zakład Narodowy im. Ossolińskich włą
czył się w Wystawę Ziem Odzyskanych oraz wziął udział czynny



w Zjeździe Intelektualistów i Zjeździe Historyków. Dnia 31 lipca 
otwarto w gmachu Biblioteki dwie wystawy: „Wystawę zbiorów 
Ossolineum" i Wystawę pt. „Dzieje języka polskiego na Śląsku". 
Na pierwszej pokazano najcenniejsze rękopisy (106 sztuk), dy
plomy (31), starodruki (107), pierwodruki XIX w. (122) oraz 
wydawnictwa ossolińskie i literaturę o Ossolineum (523). Z rę
kopisów poza najstarszymi Żywotem św. Błażeja (XV w.) czy Ra
chunkami dworu Władysława Jagiełły znalazły się autografy pra
wie wszystkich autorów polskich od Potockiego poczynając a na 
Staffie kończąc z budzącym zawsze największe zainteresowanie 
rękopisem „Pana Tadeusza". Wystawa zbiorów ossolińskich zna
lazła pomieszczenie w odnowionej, pięknej, sklepionej sali parte
rowej skrzydła nadodrzańskiego, sali przeznaczonej specjalnie na 
wystawy, wyposażonej w szereg gablot.

Druga wystawa p. n. „Dzieje języka polskiego na Śląsku" 
przedstawiała w licznych mapach, wykresach, rękopisach i książ
kach zasiąg polszczyzny na Śląsku, odpowiednie statystyki, rozwój 
polszczyzny w licznej produkcji książek i podręczników, walkę
0 język polski. Najbardziej atrakcyjnymi były na wystawie dwa 
eksponaty: pierwszy to niestety tylko fotografia pierwszego zdania 
polskiego z 1270 r. z Księgi Henrykowskiej, będącej własnością 
Archiwum Diecezjalnego we Wrocławiu, drugi to pierwszy druk 
polski z 1475 r. z polskim tekstem Ojcze nasz, Zdrowaś Mario
1 Wierzę (egz. Bibl. Uniw. we Wrocł.). Wystawa została pomie
szczona w trzech salach. Wystawa otrzymała katalog prof. Stani
sława Rósponda. Katalog pt. „Dzieje języka polskiego na Śląsku -— 
Wystawa urządzona staraniem Zakładu Narodowego im. Ossoliń
skich". Wrocław 1948, ukazał się jako Il-gi tom Wrocławskich Wy
staw Bibliotecznych. Otwarcie wystaw odbyło się uroczyście na 
dziedzińcu Ossolineum z licznie zaproszonymi gośćmi. Po przemó
wieniu dyr. Knota, wystawę otworzył przewodniczący M. R. N. 
Paszkę, poczym zwiedzono wystawę, po której oprowadzali organi
zatorowie. Otwarcie wystaw było transmitowane przez Polskie Ra
dio. Wystawa zbiorów ossolińskich była otwarta do końca paź
dziernika, „Dziejów języka" do 15 października.

W związku z Kongresem Intelektualistów, który odbył się we 
Wrocławiu w dniach 25—27 sierpnia otwarto w gmachu Biblioteki 
dwie wystawy dalsze: Wystawę współczesnej książki francuskiej 
i współczesnej książki radzieckiej. Pierwsza znalazła pomieszczenie 
w głównej czytelni, gdzie przedstawiono 3200 książek, przeważnie 
wydawnictwa powojenne. Wystawa książki radzieckiej zajęła 2 sale, 
w których pokazano około 4000 książek, poza tym wiele fotografij, 
wykresów, portretów. Obie wystawy urządzili wyłącznie pracow
nicy Biblioteki Ossolińskich. Wystawa książki francuskiej otwarta



była od 24. VIII — 15. IX, książki radzieckiej od 24. VIII — 4. X 
poczym obie wystawy przewieziono do Warszawy. Wystawy czynne 
były przez całe dnie, w czasie Kongresu Intelektualistów zwiedzili 
wystawy w Ossolineum liczni uczestnicy Kongresu. Minister 
Oświaty Stanisław Skrzeszewski po zwiedzeniu wystawy zbiorów 
ossolińskich i „Dziejów języka polskiego" wyraził życzenie, by ze 
względu na cele dydaktyczne i poziom wystaw młodzież szkolna 
zwiedziła obie wystawy. Kuratorium, do którego zwrócono się w tej 
sprawie poleciło wycieczkom szkolnym zwiedzenie wystaw. Wy
stawy w gmachu Ossolineum zwiedziło ponad 30.000 osób, co, 
zważywszy że były to wystawy książek, należy uznać za cyfrę 
wysoką.

Na ogólnopolski Zjazd Historyków we wrześniu zorganizowano 
w czytelni głównej po zlikwidowaniu wystawy książki francuskiej 
wystawę polskiej książki historycznej 1939^-1948. Wystawa objęła 
600 pozycyj książkowych i trwała od 19. IX — 25. IX. Większość 
książek przysłały instytucje wydawnicze, do których o to zwrócono 
się, część dostarczyli autorzy, część pochodziła ze zasobów biblio
tecznych.

Bilans prac Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
za rok 1948 jest na każdym odcinku dodatni. W programie prac 
na 1949 r. Biblioteka ma: zdublowanie kart dotychczas skatalogo
wanych książek, celem przygotowania materiału do odtworzenia 
Inwentarza druków, następnie karty te posłużą jako materiał do 
katalogu systematycznego, zinwentaryzowanie zasobu biblioteki su
skiej, opracowanie indeksu nazw osobowych i miejscowości Inwen
tarza rękopisów, opracowanie Inwentarza dyplomów, ustawienie 
druków XVII i XVIII w. według chronologii, urządzenie wystawy 
Mickiewiczowskiej, opracowanie katalo|gu inkunabułów.

Wydawnictwo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich ma 
w swym dorobku przede wszystkim trzy wydawnictwa, związane 
ściśle z Ossolineum. Pozycje te to Inwentarz rękopisów Biblioteki 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Tom I. Rękopisy 1—7325 
Wrocław 1948, Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 
Tom III. Wrocław 1948 i Stanisława Łempickiego: Wspomnienia 
Ossolińskie Wrocław 1948. Rocznik pod redakcją prof. Mariana 
Jakóbca to pokaźny 40 arkuszowy tom, zawierający 21 rozpraw. 
W Bibliotece Narodowej wydano poza wznowieniami trzy nowe to
miki: Kraszewskiego „Jermołę", w oprać. prof. Juliusza Krzyża
nowskiego, Rok 1848 w Polsce w oprać. prof. Stefana Kieniewicza 
i Jugosłowiańską epikę ludową w oprać. prof. Mariana Jakóbca.

Plan na 1949 r. jest ogromnie obszerny, obejmuje II tom In
wentarza rękopisów (marzec 1949), Indeks do tegoż, nowy tom Ro
cznika, Śląsk Stęczyńskiego, wydanie zbiorowe dzieł Słowackiego,



Fredry, Krasickiego, korespondencję tegoż w oprać. Bernacki-Mi-
kulski, szereg dzieł z dziedziny literatury, historii, sztuki, pamięt-
nikarstwa, bibliografii.

B i b l i o g r a f i a  w a ż n i e j s z y c h  a r t y k u ł ó w  
i w y d a w n i c t w ,  d o t y c z ą c y c h  O s s o l i n e u m

(por. poprzednie pozycje: Sobótka, 1947. s. 464—5).

50. P a j ą c z k o w s k i  F r a n c i s z e k :  Ossolineum we Wrocławiu 
(maj-grudzień 1947 r.) „Sobótka" 1947 i odbitka str. 8.

51. Statut Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum. Wrocław 1947. 
Str. 12.

52. O s i ń s k a  S t e f a n i a :  Ossolineum — skarbnica kultury pol
skiej. „Życie Warszawy" 1. I. 1948 nr 1.

53. I ł o w s k a  K a z i m i e r a :  Ossolineum 1947. „Bibliotekarz" 
styczeń-luty 1948 nr 1—2.

54. h. d. ( H e l e n a  D e v e c h y ) :  Ossolineum żyje. „Odrodzenie"
7. III. 1948 nr 10.

55. T. T. ( T a d e u s z  T u ł a s i e w i c z ) :  Ossolineum wkracza na 
nowe drogi rozwoju. „Słowo Polskie" 11. IV. 1948 nr 99.

56. (zg) : Ossolineum w nowej szacie. „Ilustrowany Kurier Polski" 
18. IV. 1948 nr 105.

57. M. Z. ( Ma r i a  Z a w a d z k a ) :  Dzień powszedni Ossolineum. 
„Rzeczpospolita" 18. IV. 1948 nr 105.

58. O s i ń s k a  S t e f a n i a :  Ossolineum we Wrocławiu. „Tydzień" 
6. VI. 1948 nr 22.

59. Dwie własne wystawy. Przygotowania Ossolineum na Wy
stawę Z. O. „Słowo Polskie" 12. VI. 1948 nr 167.

60. S ł o w i k  T a d e u s z :  Zakład im. Ossolińskich we Wrocławiu 
w okresie Wystawy Ziem Odzyskanych. „Dziennik Zachodni" 
17. VI. 1948 nr 167.

61. (zg): W dniu 21 lipca otwarcie Wystawy Ossolineum. „Dzien
nik Polski" 20. VII. 1948 nr 196.

62. K a r c z e w s k a - M a r k i e w i c z  Z o f i a :  Ossolineum w peł
nej krasie. „Rzeczpospolita" 22. VII. 1948 nr 199.

63. h. d. (Helena Devechy) : Wydawnictwa. Ossolineum. „Od
rodzenie". 25. VII. 1948 nr 30.

64. (z.): Rękopisy, dokumenty i stare druki będziemy mogli obej
rzeć na wystawie zbiorów Ossolineum. „Trybuna Dolnośląska" 
29. VII. 1948 nr 208.

65. T. T. ( T a d e u s z  T u ł a s i e w i c z ) :  Cenny aneks do Wy
stawy Ziem Odzyskanych. Wystawy Uniwersytecka i Ossoli
neum otwarte. „Słowo Polskie" 1. VIII. 1948 nr 210.



66. J. D.: Otwarcie wystawy wyższych uczelni i Ossolineum. „Try
buna Dolnośląska" 1. VIII. 1948 nr 211.

67. (dwo) : Dwie nowe wystawy wyższych uczelni i Ossolineum* 
„Wrocławski Kurier Ilustrowany" 1. VIII. 1948 nr 210.

68. W, zbiorach „Ossolineum" we Wrocławiu autograf „Pana Ta
deusza", Rachunki dworu Jagiełły. „Słowo Powszechne"
5. VIII. 1948 nr 212.

69. W i ś n i o w s k i  J e r z y :  Wystawa starodruków w Ossolineum 
wrocławskim, „śląski Dziennik Ludowy" 11. VIII. 1948 nr 55.

70. S i n k o  G r z e g o r z :  Gwardia ossolińska — służy. Dyr. An
toni Knot opowiada o pracy Zakładu Narodowego im. Ossoliń
skich we Wrocławiu. „Dziennik Literacki" 21—27. VIII. 1948 
nr 34.

71. S i n k o  G r z e g o r z :  Z radością i dumą zwiedzamy dwie wy
stawy w Ossolineum. „Dziennik Literacki" 28. VIII—3. IX. 
1948 nr 35.

72. W.: Wystawa książki radzieckiej. „Rzeczpospolita" 30. VIII. 
1948 nr 238.

73. Dzieje języka polskiego na Śląsku. Wystawa urządzona stara
niem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Katalog opracował 
S t a n i s ł a w  R o s p o n d  (Wrocławskie Wystawy Biblioteczne
II. Sierpień-wrzesień 1948). Wrocław 1948. Str. 85 +  3 nlb.+ 
2 mapy.

74. Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Osso
lińskich we Wrocławiu. Opracowany zbiorowo pod redakcją dr 
J a d w i g i  T u r s k i e j .  Tom I. Rękopisy 1—7325. Wrocław 
1948. Str. XII+  576.

75. K n o t  A n t o n i :  Przedmowa (do Inwentarza rękopisów Bi
blioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich). Inwentarz rę
kopisów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 
Wrocławiu T. I. Wrocław 1948. Str. VII—XII.

76. Rocznik Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich. Tom III. 
1948. Pod redakcją M a r i a n a  J a k ó b c a .  Wrocław 1948. 
Str. VIII+ (647) + l  nlb.

77. P a j ą c z k o w s k i  F r a n c i s z e k :  Zakład Narodowy im. Os
solińskich w ostatnim dwudziestoleciu (1928—1948) „Rocznik 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" T. III. Wrocław 1948 
i odbitka Wrocław 1948. Str. 63 +  1 nlb.

78. P a r a n d o w s k i  J a n :  Moje początki literackie. „Rocznik 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" T. III. Wrocław 1948 
i odbitka Wrocław 1948. Str. 8.

79. C h o j n a c k i  W ł a d y s ł a w :  Wojciech Kętrzyński a Mar 
żury. „Rocznik Zakładu Narodowego im. Ossolińskich" T. III. 
Wrocław 1948 i odbitka Wrocław 1948. Str. 59 +  1 nlb.



90. B a r y c z  H e n r y k :  Wojciecha Kętrzyńskiego starania o ka
tedrę uniwersytecką w Krakowie. Wrocław 1948. Str. 23 +  
+  1 nlb. +  1 portret.

SI. Ł e m p i c k i  S t a n i s ł a w :  Wspomnienia Ossolińskie. Wro
cław 1948. Str. 184.

62. Katalog Wydawnictwa Zakładu Narodowego imienia Ossoliń
skich we Wrocławiu. Wrzesień 1948. Str. 18 +  2 nlb.

93. A f t a n a z y  R o ma n :  Wystawy Ossolineum we Wrocławiu. 
„Ziemia" 1948 nr 9.

84. W.: Malarstwo i książka francuska na Wystawie we Wrocła
wiu. „Rzeczpospolita" 3. IX. 1948 nr 242.

95. Z i e m a k  S t a n i s ł a w :  Wystawa książki radzieckiej. „Słowo 
Polskie" 20. IX. 1948 nr 260.

86. C e d r o w s k i  Wa c ł a w :  Wystawa książki radzieckiej w Os
solineum. „Dziennik Zachodni" 24. IX. 1948 nr 266.

87. Ł ą c z y ń s k a  Am e l i a :  Ossolineum we Wrocławiu. „Polska 
Zachodnia" 17. X. 1948 nr 41.

88. K r z y ż a n o w s k i  J u l i a n :  Rękopisy Ossolineum. „Odrodze
nie" 2. I. 1949 nr 1.

Franciszek Pajączkomski

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.

Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu obejmuje księgozbiór 
■dawnej wrocławskiej Biblioteki Miejskiej oraz uratowaną część 
-dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej. Pierwszy okres działalności 
Biblioteki objął akcję rewindykacyjną zbiorów z obu wspomnia
nych bibliotek oraz księgozbiorów instytutów i zakładów uniwer
syteckich. Nastąpił z kolei okres organizacji wewnętrznej i po
rządkowania zbiorów, które w okresie wojny dotkliwie ucierpiały. 
Księgozbiór Biblioteki Miejskiej został w 1946 r. uchwałą Miej
skiej Rady Narodowej podarowany Uniwersytetowi. Szczegółowo 
dzieje pierwszych lat istnienia Biblioteki ujęte zostaną w przygo
towywanym osobnym wydawnictwie. Tutaj podajemy tylko naj
ważniejsze dane informacyjne z ostatniego roku sprawozdaw
czego (1947^48). Biblioteka liczy obecnie około 825.000 vol., na 
co składają się: księgozbiór dawnej Biblioteki Miejskiej, urato
wana część d. Biblioteki Uniwersyteckiej (ok. 400 tys. vol.) oraz 
nabytki polskiej od 1945 r.). Starych druków (do końca XVIII w.) 
Hczy Biblioteka przeszło 120 tysięcy vol., w tym 2.082 inkunabu
łów; rękopisów liczy biblioteka 5.271 (najstarszy z V wieku). Pod 
względem zatem ilości tomów Biblioteka Wrocławska urosła na 
drugą (po warszawskiej) wśród polskich bibliotek uniwersyteckich. 
Podkreśla się, że cyframi powyższymi nie są objęte zabezpieczone
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