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W roku 1949 Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu w dalszym 
ciągu podlegał Prezydium Rady Ministrów, które łożyło na jego utrzymanie 
i wyposażenie. Rolę kuratora pełniło nadal Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum. 
Z dniem 30 czerwca ustąpił dyrektor naczelny Zakładu Nar. im. Ossolińskich 
dr Antoni Knot. Stanowisko to objął dotychczasowy kierownik oddziału czaso
pism w Bibliotece, Eugeniusz Szlapak. Stan personalny pracowników Biblioteki 
wynosił 58 osób, w tym 20 pracbwników naukowych, 9 bibliotekarzy admini
stracyjnych, 11 stypendystów, 3 administracji i sekretariat i 15 pracowników 
technicznych. W kwietniu Biblioteka poniosła bolesną stratę przez śmierć mgr 
Marii Wepsięciowej, jednej z najbardziej ofiarnych i oddanych pracowniczek 
Biblioteki.

Z dniem 1 kwietnia dyrekcję Biblioteki objął prof. dr Karol Badecki. Or
ganizacja wewnętrzna Biblioteki ustalona została w 8 oddziałach: 1. Oddział 
rękopisów, 2. Oddział starodruków, 3. Gabinet graficzny, 4. Gabinet numizma
tyczny, 5. Oddział uzupełniania i wymiany, 6. Oddział czasopism, 7. Oddział 
opracowania, 8. Oddział udostępniania.

Część północno-zachodnia gmachu Biblioteki, która ma pomieścić oddziały 
specjalne, nie została z przyczyn niezależnych od dyrekcji Biblioteki w ciągu 
roku sprawozdawczego wyremontowana. Wskutek tego dawała się nadal od
czuwać ciasnota biur bibliotecznych, utrudniająca i odwlekająca wewnętrzne 
prace organizacyjne, zamierzone i zaplanowane przez dyrekcję. W ciągu roku 
zasób przybytków wzrósł o 46.294 tomy, w tym: silesiaca przekazane przez 
Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu (4500 tomów) oraz przekazane księgo
zbiory z Suchej (7216 starodruków, 800 tomów czasopism, 3300 broszur, 5212 
literatury obcej), z Przeworska (ok. 10.000), wreszcie z b. Biblioteki Bandt- 
kiego z Cieplic (7600).

Biblioteka Zakładu Nar. im. Ossolińskich nie posiada dotychczas egzem
plarza obowiązkowego, kupowano więc przede wszystkim wydawnictwa bieżące 
z zakresu humanistyki. Nabyto zbiór książek odnoszących się do powstania 
styczniowego po Justynie Sokulskim, większe partie książek międzywojennej 
beletrystyki polskiej. Z książek obcych nabywano stale książki radzieckie, z za
mówionych zaś wydawnictw zagranicznych otrzymano kilkadziesiąt książek fran
cuskich. W zakupnie czasopism dawnych nabyto przede wszystkim komplet 
„Czasu“ 1848— 1931 w 87 tomach. Przekazane zbiory podworskie z Suchej 
i Przeworska zostały w Krakowie przez specjalnie delegowanych pracowników 
Biblioteki spisane i przewiezione do Wrocławia, gdzie je wypakowano i usta
wiono w porządku chronologiczno-alfabetycznym.



Stan więc posiadania Biblioteki ZNiO w obrębie druków wynosił w dniu 
31. XII. 49 r. — 265.794 tomów, w tym 54.136 starodruków. Czasopism bie^ 
żących otrzymywała Biblioteka 487, w tym krajowych 427, zagranicznych 60. 
Z daru otrzymano 399 krajowych i 35 zagranicznych, z wymiany 17 krajowych 
i 10 zagranicznych, z kupna 11 krajowych i 15 zagranicznych.

W r. 1949 opracowano 8214 dzieł w 9712 tomach, w poprzednich latach 
77.000 tomów, w ten sposób liczba udostępnionych tomów głównym katalogiem 
alfabetycznym wyniosła już prawie 88.000. Oddział opracowania przystąpił 
w roku sprawozdawczym do przepisania dotychczas napisanych kartek katalo
gowych. Po przepisaniu kartki katalogowe zostają ułożone w porządku numero
wym (według lwowskich sygnatur), poczym po wpisaniu do ksiąg inwentarzo
wych stanowić będą materiał do katalogu systematycznego. Przepisano ogółem 
42.244 kart. Oprawiano w ciągu roku 2700 tomów dzieł-

Dla oddziału rękopisów zakupiono 6 pozycji, 25 otrzymano w darze, z de
pozytów przybyło 195 fascykułów. Razem więc posiada Biblioteka 8594 ręko
pisy, objęte dwoma drukowanymi tomami Inwentarza rękopisów oraz 226 po
zycji nie stanowiących jeszcze ostatecznych jednostek inwentarzowych. Wśród 
nowozakupionych rękopisów są autografy polskich artystów i literatów, wiersze 
J. N. Kamińskiego, wśród ofiarowanych rękopisy J. Parandowskiego, kilka pa
miętników, wiersze Radziwiłłowej, wśród depozytów powróconych archiwum 
T. Rutowskiego i materiały do legionów polskich. Praca w oddziale rękopisów 
polegała na wykończeniu Ii-go tomu Inwentarza rękopisów w opracowaniu dr 
Jadwigi Turskiej, który ukazał się w kwietniu; z kolei przystąpiono do przygo
towania indeksu osobowo-rzeczowego dla obu tomów Inwentarza. Indeks ten 
ukaże się w ciągu roku 1950. Zinwentaryzowano 226 pozycji nowych. Ponadto 
skatalogowano 781 dyplomów, w tym 101 średniowiecznych. Razem więc po
siada Biblioteka 1815 dyplomów, z tego 387 średniowiecznych. Z dyplomów 
średniowiecznych 286 znachodzi się w drukowanym katalogu dyplomów F. Po- 
horeckiego; 101 dyplomów, tym katalogiem nie objętych, zregestował i przy
gotował do druku dr Fastnacht.

W oddziale starodruków ustawiono w sposób ściśle chronologiczny a w ob
rębie chronologii alfabetycznie 23.557 druków poloników XVII i XVIII w. 
W ten sam sposób ustawiono i udostępniono zespoły starodruków, przekazane 
z księgozbiorów podworskich z Suchej i Przeworska. Celem łatwiejszej orien
tacji w obrębie lat sporządzono 4767 kart hasłowych, w które zaopatrzono 
starodruki.

Gabinet graficzny został całkowicie uporządkowany. Zawiera on 4318 sztuk 
rycin, wykonanych różną techniką, przybyło bowiem w ciągu roku 2035 sztuk, 
w tym przede wszystkim grafika z depozytów krakowskich (Daumier 832 sztuk, 
Pankiewicz 54, Gavarni 12 i i.). Zakupiono 447 rycin, w tym: Noakowski 
(160), Wyczółkowski (27), Stryjeńska (40), współczesna grafika polska (106) 
i i. Z daru otrzymano miedzioryty Fuchsa (269) i litografie Ordy. Zasoby zbio
rów graficznych zostały już orientacyjnie spisane. Mieszczący się w gabinecie 
graficznym zbiór ekslibrisów liczy 8611 sztuk i katalogowanie tego bogatego 
zbioru jest już rozpoczęte.

W roku 1949 czynne były: czytelnia główna (78 miejsc) i czytelnia pro
fesorska (15 miejsc), czytelnia Oddziału rękopisów (7 miejsc) służąca również 
tymczasowo i czytelnikom starodruków. W czytelni głównej powiększano stale



bibliotekę podręczną, która w ponad 90% zaspokajała żądania czytelników. 
Czytelnia główna otwarta była codziennie od 9-tej do 20-tej. W ciągu roku czy
telnia była otwarta przez 268 dni i zanotowała 32.558 odwiedzin, 44.849 wy
danych dzieł w 51.878 toniach. W porównaniu z rokiem ubiegłym czytelnia 
wykazuje ogromny wzrost frekwencji. W 1948 r. zanotowano w ciągu 255 dni 
12.281 odwiedzin, 17.071 dzieł w 21.728 tomach. W czytelni Oddziału rękopi
sów zanotowano 121 osób (498 odwiedzin) i 1208 wydanych rękopisów oraz 
61 osób (331 odwiedzin) i 117 wydanych starodruków. Gabinet graficzny od
wiedziło 25 osób (78 odwiedzin), wydano 346 sztuk grafiki.

W wypożyczaniu międzybibliotecznym pożyczono 13 instytucjom 201 ręko
pisów, 67 dzieł, w tym 38 starodruków. Z innych bibliotek pożyczono 51 dzieł.

W dniach 20 i 21 czerwca odbył się w Bibliotece egzamin biblioteczny, 
któremu poddało się trzech kandydatów: Stanisława Bruckmannówna, Stefania 
Tatkowska i mgr Kazimierz Zathey. Przewodniczącym komisji egzaminacyjnej 
był prof. dr Aleksander Birkenmajer, członkami: dr Jan Baumgart, dyr. dr 
Marian Łodyński i prof. dr Franciszek Longchamps (prawo). Wszyscy kandy
daci złożyli egzamin z pomyślnym wynikiem.

Zgodnie z zarządzeniem Naczelnej Dyrekcji Bibliotek Ministerstwa Oświa
ty odbył się w dniach 28. IX— 12. X kurs bibliotekarski dla magazynierów
1 pracowników technicznych, którzy w przyszłości mogą być zatrudnieni jako 
magazynierzy. Wykładali na kursie mgr R. Aftanazy, St. Briickmann, dr Ma
rian Górkiewicz, mgr Wł. Jabłońska, dr Jadwiga Turska. Uczestniczyło w kur
sie 8 osób, które po zakończeniu kursu zostały poddane egzaminowi. Wynik 
egzaminu był następujący: 2 osoby uzyskały wynik bardzo dobry, 4 — dobry,
2 — dostateczny.

W ramach akcji szkoleniowej wszyscy pracownicy Biblioteki wysłuchali 
odczytów o konstytucji ZRSR oraz 4 odczytów na temat zagadnień ustrojo
wych Polski Ludowej.

Oprócz zebrań odbywanych w poszczególnych oddziałach (zwłaszcza od
działach większych), na których omawiano szczegółowo sprawę rozdziału pracy, 
zwiększenia jej wydajności i t. d., odbyło się szereg zebrań wszystkich praco
wników Biblioteki, których tematem było omó.wienie sprawozdania rocznego 
Biblioteki ZNiO, zapoznanie ogółu pracowników z pracą poszczególnych Od
działów, programem prac czy nowymi instrukcjami. Zebrań takich odbyło się 10.

Wicedyrektor Biblioteki dr Franciszek Pajączkowski na zaproszenie Kół 
Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich wygłosił w roku sprawozdaw
czym odczyty o Ossolineum wczorajszym i dzisiejszym w Poznaniu (15. II), 
w Warszawie (27. II), Szczecinie (5. V) i Gliwicach (13. X).

W 1949 roku zorganizowała Biblioteka następujące wystawy i pokazy:
1. Wystawa poświęcona Józefowi Maksymilianowi Ossolińskiemu, urzą

dzona w Auli na Akademię 200-lecia urodzin Założyciela Zakładu. Wystawa 
trwała 2 dni (7. i 8. IV). W 2 gablotach dano rękopisy i pierwodruki dzieł 
Ossolińskiego oraz literaturę o nim. — 2. Wystawa w setną rocznicę śmierci 
Juliusza Słowackiego. Na wystawie pokazano 24 rękopisy Słowackiego, 31 pier
wodruków, poza tym wybór dzieł i literatury o Słowackim. Wystawę otwarto 
3. IV w dzień śmierci Poety, zamknięto 8. V. Zwiedziło ją około 3500 osób. — 
3. Wystawa p. n. „Dzieje polskiego ekslibrisu", na której przedstawiono eks
librisy polskie (973 sztuk) od XVI—XX w. oraz wybór literatury poświęconej



ekslibrisom. Wystawa otwarta była od 7. IV do 8. V. Zwiedziło ją ok. 4000 
osób. Obie wystawy znalazły pomieszczenie w salach I p. skrzydła wschodniego, 
gmachu. — 4. Wystawa p. n. „Widoki miast polskich w rysunkach Napoleona 
Ordy“ . Wystawa, na którą złożyło się kilkadziesiąt rysunków Ordy, trwała od 
3. IX do 15. X. — 5. Wystawa p. n. „Piastowie i bożki słowiańskie w kompo
zycjach Zofii Stryjeńskiej“ . Wystawa trwała od 19. X—30. XI. — 6. Wystawa 
książki radzieckiej zorganizowana z kołem Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Ra
dzieckiej przy Zakładzie Nar. im. Ossolińskich w dniach 4.— 17. XI, objęła 
pokaz książki radzieckiej w trzech działach: książka piękna, książka o teatrze 
i bibliotekoznawstwo. — 7. Wystawa p. n. „Polska książka dziecięca", otwarta 
6. XII, dała.pokaz w paruset pozycjach polskiej literatury dla dzieci od Kle
mentyny Tańskiej Hofmanowej poczynając, na najnowszych wydawnictwach 
kończąc. — Wystawy 4.—7. urządzono z konieczności w korytarzu parteru 
i I p. skrzydła prawego, z powodu prac techniczno-instalacyjnych w stałej sali 
wystawowej. — 8. Objazdowa wystawa Mickiewicz-Puszkin. Biblioteka ZNiO 
podjęła się zorganizowania i obsłużenia Objazdowej Wystawy „Mickiewicz- 
Puszkin" po Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Według zapowiedzi Komitetu 
Mickiewiczowskiego oraz Związku Historyków Sztuki i Kultury, będącego z ra
mienia Ministerstwa Kultury głównym organizatorem objazdowych wystaw, 
wyjazd wystawy miał nastąpić 1 lipca. Pod kierunkiem dyrektora dra Fr. Pa- 
jączkowskiego przeprowadzono szereg prac przygotowawczych, wytyczono trasę, 
która w r. 1949 miała objąć od 1. VII do 30. X 35 miejscowości południowej 
i zachodniej części Dolnego Śląska, z uwzględnieniem miejscowości zdrojowi- 
skowo-letniskowych. Długość trasy projektowanej wynosiła ok. 800 km. Główne 
eksponaty i gabloty wraz z samochodem miano otrzymać od Związku History
ków Sztuki i Kultury. Przekazanie jednakże samochodu i eksponatów opóźniło 
się aż do początku listopada. Wobec tego opracowano nową trasę, dostosowaną 
do warunków zimowych, obejmującą 9 miejscowości w czasie od 9. XI—21. XII. 
Dnia 8. XI o godzinie 12-tej w sali magazynowej na I p. urządzono próbny 
pokaz objazdowej wystawy Mickiewicz-Puszkin dla przedstawicieli Wojewódz
twa, prasy i O.R.Z.Z. Wystawa 9. XI miała wyjechać w teren. Wobec chwilo
wych trudności z otrzymaniem legitymacji dla zespołu wystawy, wyjazd opóź
nił się aż do 15. XI, w którym to dniu wyjechano do Dzierżoniowa. Wobec opóź
nienia wyjazdu trasa w 1949 r. objęła tylko 6 miejscowości:

Dzierżoniów 
Bielawa 
Wałbrzych 
Kamienna Góra 
Jelenia Góra 
Świdnica

16. XI— 18. XI 
19. XI—22. XI 
24. XI—30. XI 
2. XII—4. XII 
6. XII— 13. XII 

15. XII—21. XII

zwiedzających około 3.000
4.000
8.000
3.000
4.000

Przejechano trasę długości 300 km.
9.000 

Razem 31.000

Poza tym Biblioteka wzięła udział w wystawach innych, przede wszystkim 
w wielkiej Wystawie Mickiewiczowskiej, pożyczając do Muzeum Narodowego 
w Warszawie 18 rękopisów oraz 23 dzieła.

Pierwsza dekada kwietnia 1949 r. to dnie w gmachu Biblioteki ZNiO (przy 
ul. Szewskiej) świąteczne i ogromnie ożywione... Czczono więc przede wszyst
kim pamięć 200 rocznicy urodzin Założyciela Zakładu, Józefa Maksymiliana



Ossolińskiego. W dniu 7 kwietnia odbyła się Akademia, na której wygłosili ko
lejno referaty: wicedyr. dr Franciszek Pajączkowski: „J. M. Ossoliński — zało
życiel Ossolineum — miłośnik ksiąjg“ ; dyr. dr Antoni Knot: „J. M. Ossolińskiego 
działalność polityczna" i prof. dr Tadeusz Mikulski: „ J. M. Ossoliński jako 
pisarz i miłośnik literatury". W części artystycznej Akademii Teresa Rzepecka 
wykonała Poloneza M. Ogińskiego, Halina Świątek Dzieduszycka recytowała 
wiersz Rafała Wężyka „Hołd oddany pamięci J. M. Ossolińskiego", poza tym 
stypendyści Biblioteki ZNiO Mieczysław Zacharski i Zbigniew Goliński odczytali 
wyjątki z Aktu fundacyjnego i artykułu Jana Tarnowskiego p. t . : „Pochwała 
J. M. Ossolińskiego". W Akademii wzięło udział ponad 300 osób, nie tylko 
z ośrodka wrocławskiego, ale też ogólnopolskiego.

W sali, w której odbywała się Akademia, urządzono wystawę rękopisów 
i pierwodruków Ossolińskiego. Po Akademii otwarto wystawy exlibrisów i zwie
dzono czynną już wystawę w 100 rocznicę śmierci J. Słowackiego. W przeddzień 
Akademii odbyło się walne zebranie Towarzystwa Przyjaciół Ossolineum z wy
borami nowego Zarządu, zaś w dniu 7 kwietnia ranne zebranie w sprawie za
łożenia pisma, poświęconego historii, zdobnictwu i miłośnictwu książki.

W dniach 8 i 9 kwietnia w gmachu Biblioteki ZNiO obradował doroczny 
Zjazd Delegatów Związku Bibliotekarzy i Archiwistów Polskich. Ponieważ de
legaci przybyli przeważnie wcześniej, wzięli więc także udział w Akademii ku 
czci J. M. Ossolińskiego. W ten sposób w Dniach Ossolińskich uczestniczyli bi
bliotekarze z całego kraju.

Franciszrk Pajączkowski

B ib lio te k a  U n iw ersy teck a  w e W rocław iu  w 194 9  r.

Dwa główne trzony księgozbioru Biblioteki Uniwersyteckiej, a to dawna 
Biblioteka Miejska z 342 tysiącami woluminów i rewindykowany zbiór dawnej 
Biblioteki Uniwersyteckiej z około 400 tysiącami woluminów, zwiększone około 
100 tysiącami woluminów nabytków nowych, wysunęły Bibliotekę Wrocławską 
na drugie pod względem ilości tomów po warszawskiej Bibliotece Uniwersytec
kiej miejsce w szeregu polskich bibliotek naukowych. Oczywiście, że nie wiel
kość, lecz jakość księgozbioru decyduje o wartości biblioteki naukowej, ale i pod 
tym względem znalazła się wrocławska Biblioteka Uniwersytecka wśród pierw
szych przez swoje zbory specjalne. Jakość zbiorów i położenie Biblioteki okre
śliły zdecydowanie kierunek jej specjalizacji. Stała się ona przede wszystkim 
biblioteką humanistyczną. Obsługuje nauki, reprezentowane na miejscowych 
wydziałach humanistyki, prawa i administracji, nauk przyrodniczych, rolnictwa 
i weterynarii, a problemowo gromadzącą materiały do stosunków Polski z jej 
zachodnimi sąsiadami. W szczególności zbiera Biblioteka: 1) stare druki obce 
XV—XVIII w., 2) silesiaca i lusatica, 3) literaturę do stosunków polsko-cze
skich, 4) literaturę do stosunków polsko-niemieckich i 5) literaturę z zakresu 
bibliologii. Rozumiejąc konieczność jak najszybszego udostępnienia swych zbli
żających się już do miliona woluminów zbiorów, położyła Biblioteka szczególny 
nacisk na przyspieszenie czynności działu opracowania i zwiększywszy jego per
sonel o 400% uzyskała 684%-wy wzrost wydajności pracy w stosunku do roku 
poprzedniego. W odniesieniu do druków XIX i XX wieku dało to cyfrę 32.661 
opracowanych dzieł w 40.386 woluminach. Gwałtowny rozrost katalogu alfa


