
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



betycznego wywołał wiele trudności przy opracowywaniu katalogu systematycz
nego, przy którym pracowały 1 względnie 2 osoby. Ale i tu udało się oznaczyć 
27.840 dzieł, według schematu roboczego, narastającego i tworzonego w opar
ciu o nadchodzący materiał książkowy. Opracowanie i udostępnienie większej 
ilości poszukiwanych dzieł odbiło się cyfrowo natychmiast na funkcjonowaniu 
działu udostępniania. Mimo że czytelnia główna Biblioteki liczy tylko 88 miejsc, 
wydano w niej 35.910 dzieł w 53.779 woluminach. Wyraziło się to 70%-wym 
wzrostem czytelnictwa przy 41%-wym wzroście odwiedzin. Zaspokojenie tych 
17.006 odwiedzin czytelników było możliwe jedynie przy wprowadzeniu dwu- 
nasto-godzinnego funkcjonowania czytelni oraz 63%-wym zwiększeniu jej księ
gozbioru podręcznego, liczącego u schyłku omawianego roku 8.085 woluminów. 
Humanistyczny charakter Biblioteki odzwierciedlił się też w czytelnictwie. Na 
pierwsze miejsce wysunęło się korzystanie Zi dzieł filologicznych w ilości 10.847 
dzieł, co stanowiło 30% dzieł, wyzyskanych w czytelni. Na drugim miejscu szła 
historia z 9.019 dziełami, stanowiąc 27% ogółu wypożyczeń. W ruchu czytelni
czym na pierwszym miejscu byli studenci szkół wyższych, którzy stanowili 71% 
odwiedzających. Wzrost czytelnictwa ujawnił się również w czynnościach wypo
życzalni. Ilość odwiedzin wzrosła o 260%, zaś ilość wypożyczonych dzieł o 209%. 
Z 41.653 łącznych zamówień w czytelni i wypożyczalni jedynie niecałe 7% nie 
zostało zrealizowanych z powodu hraku żądanych dzieł. Wszelkie braki w tym 
zakresie starała się dyrekcja Biblioteki uzupełnić, co nie było rzeczą łatwą, 
zwłaszcza w zakresie przedwojennych wydawnictw polskich. Było to koniecznym 
również z tego powodu, by odniemczyć księgozbiory i dać polskiemu czytelni
kowi jak najobficiej płody polskiej nauki i literatury. Poszukiwania antykwa
ryczne, częste i żmudne przetrząsanie magazynów księgarskich w głównych 
miastach centralnej Polski, kontakt z prywatnymi oferentami i wykorzystanie 
każdej najdrobniejszej choćby okazji pozyskania poloników dały dobre rezul
taty. W oparciu o zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu można już 
było prowadzić poważne badania naukowe, tak że z innych bibliotek sprowa
dzono jedynie 146 dzieł w 219 woluminach, wypożyczając za^o w zamian wię
cej, bo 174 dzieł w 229 woluminach. Specyficzną wartość przedstawiają w Bi
bliotece Uniwersyteckiej zbiory jej działów specjalnych. Organizowane w latach 
1947— 8 nie zakończyły jeszcze akcji komasowania i zbierania swych zbiorów, 
rozrzuconych kataklizmem wojennym po różnych miejscowościach i schowkach. 
Praca ta jest na ukończeniu i bez wątpienia rok 1950 będzie okresem pełnego 
uchwycenia zasobów tych działów. U schyłku 1949 r. Biblioteka posiadała 9.057 
rękopisów^ Straty wojenne działu rękopisów okazały się jednak bardzo dotkli
wymi tak przez zniknięcie szeregu cennych rękopisów, jak i przez uszkodzenia 
ocalałych. I w tym dziale zaznaczył się wzrost liczby korzystających, a ilość wy
zyskanych rękopisów wyniosła 174. W oparciu o nie powstało już szereg prac 
naukowych. Dział starych druków wysunął się swymi zasobami na czołowe 
w kraju miejsce. Wykazał się on zasobem 152.808 woluminów, w tym 2.102 
inkunabułów. Podstawowy trzon tego księgozbioru stapowiły stare druki dawnej 
Biblioteki Miejskiej i dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej, ale doszły tu jeszcze 
zbiory księcia Jerzego Rudolfa Piastowicza z Legnicy, kościoła św. Piotra i Pa
wła z Legnicy, Milicha ze Zgorzelca, Yorków z Oleśnicy, jezuitów z Kłodzka 
i wiele innych. Zostawiwszy w spokoju skatalogowany choć zdekompletowany 
zbiór dawnej Biblioteki Miejskiej, poddano resztę zasobu segregacji. Zbiory



legnickie, t. j. Rudolfinę i kościoła św. Piotra i Pawła, wyodrębniono celem od
tworzenia tych bibliotek w ich historycznej postaci, a inne zbiory rozdzielono 
na szereg umownych grup. Tak powstały grupy: inkunabuły, polonica, silesiaca, 
lusatica, slavica, obce XVI wieku, obce XVII—XVIII wieku, aldiny i elzewiry. 
Z wyjątkiem druków obcych XVII—XVIII wieku, które na skutek ciasnoty 
w pomieszczeniach działu czekają jeszcze ciągle w stosach na regały i maga
zyny, inne grupy podległy bieżącemu opracowywaniu.

I tak inkunabuły skatalogowano w grupie formatu ąuarto do sygnatury 
XV. Qu. 825; ułożono alfabetycznie w obrębie trzech formatów polonica, sile
siaca, lusatica, slavica i przeprowadzono wstępną rejestrację celem umożliwienia 
ich udostępnienia jeszcze przed skatalogowaniem. Scalono wreszcie około 10 ty
sięcy druków obcych XVI wieku i rozpoczęto z nimi pracę podobnie jak z gru
pami poprzednimi. Ten system umożliwił szybkie udostępnienie nieosiągalnych 
często gdzie indziej druków czytelnikom i przyspieszył usunięcie dubletów roz
sadzających zbiory. Gabinet graficzny, zawierający zbiory grafiki artystycznej 
i użytkowej, exlibrisy i dzieła dotyczące estetyki książki, zdołał w roku 1949 
zinwentaryzować samych plansz graficznych 15.905 na ogólną liczbę 16.710 
posiadanych w tym czasie. Jak potrzebnym było założenie takiego gabinetu dla 
studentów szkół plastycznych, artystów miejscowych oraz scenografów, dowio
dła silna frekwencja w otwartej 1-go września czytelni tego działu. W tym sa
mym czasie utworzono odrębny gabinet muzyczny, mający opracowywać za
równo rękopiśmienne jak i drukowane utwory nutowe. Zbiór muzykaliów okazał 
się wcale pokaźnym, gdyż starych druków muzycznych XVI—XVII wieku ze
brano 2.282, woluminów rękopiśmiennych 146, zaś luźnych kart rękopiśmien
nych 1500. O cenniejszych pozycjach tego zbioru, często polonikach-unikatach 
poinformowano zainteresowanych w artykule, ogłoszonym w 3—4 numerze 
Zeszytów Wrocławskich za 1949 r. W miesiąc po gabinecie muzycznym kreo
wano gabinet kartograficzny potrzebny tym bardziej, że zbiory obu dawnych 
bibliotek wrocławskich uległy zniszczeniu, czy też wywiezieniu. Nowo powsta
jący zbiór pochodzi z nabytków nowych i ze zbiorów zabezpieczonych. Trudno
ści lokalowe i krótki czas dozwoliły jedynie na rozsegregowanie materiału na 
grupy rzeczowe. Osobne miejsce w omówieniu niniejszym należy się gabinetowi 
śląsko-łużyckiemu, który został utworzony w 1946 roku i w czasie omawianym 
pracował już. zupełnie normalnie, mając uporządkowany rzeczowo księgozbiór. 
Najsilniej reprezentowana była w nim historia, na drugim miejscu zaś krajo
znawstwo. Wzrost księgozbioru wyraził się 64%-mi, osiągając globalną cyfrę 
10.696 woluminów. Przez ręce dwojga pracowników tego gabinetu przeszło 
w 1949 roku 31.343 woluminów silesiaków i lusatików, z których wielką ilość, 
jako dublety, przekazano szeregowi instytucyj i zakładów naukowych. Warto 
podkreślić, że zbiór silesiaków w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu jest 
najpoważniejszym w Polsce.

By umożliwić też zamiejscowym pracownikom naukowym zorientowanie 
się w zasobach Biblioteki,.podjęła dyrekcja wydawnictwo szeregu informatorów 
z zakresu różnych działów i rzeczowych grup bibliotecznych zbiorów. Na zapla
nowanych dotychczas 12 informatorów wyszły do końca 1949 r. już trzy powie
lane, wielostronicowe, dotyczące słowiańskich czasopism i wydawnictw ciągłych 
oraz nabytków zagranicznych w latach 1945—9. Dowodem ich potrzeby i ocze
kiwania jest fakt, że w bardzo krótkim czasie całe ich nakłady zostały zupełnie



wyczerpane. Następne informatory już się ukazują, względnie czekają swej 
kolei przy powielaniu. Rok 1949 charakteryzował się w życiu wrocławskiej Bi
blioteki Uniwersyteckiej nie tylko wzrostem pracy bibliotecznej, o czym dobit
nie przekonują skaczące procenty, ale też zaznaczył się dodatnio w zakresie 
pracy naukowej i działalności społecznej pracowników. W tym drugim zakresie 
nawiązano kontakt z szerszymi kołami społeczeństwa i zorganizowano szereg 
wystaw, przybliżających zwiedzającym sprawy książki, czytelnictwa i problemy 
biblioteczne w aspekcie społecznym i politycznym. Wystawy licznie frekwento- 
wane i zyskujące sobie coraz większe uznanie na terenie miasta, dotyczyły 
współczesnej grafiki okładkowej, służby społecznej biblioteki naukowej, opraw 
książki dawnej i nowej oraz szeregu problemów umożliwiających poznanie 
Związku Radzieckiego i jego ludzi. Odczyty i wieczory dyskusyjne uzupełniały 
i pogłębiały zrozumienie zilustrowanych wystawami problemów.

Bronisław Korowski

A rch iw u m  P ań stw ow e w e W rocław iu .

Działalność Archiwum Państwowego we Wrocławiu w 1949 r. szła w kie
runku ustalonym już w latach poprzednich i polegała głównie na zabezpiecza
niu i zwożeniu archiwaliów oraz na ich porządkowaniu i udostępnianiu. Dzięki 
specjalnej dotacji, udzielonej przez Prezydium Rady Ministrów oraz dzięki 
wydatnemu zwiększeniu przez Ministerstwo Oświaty kredytów na zabezpiecza
nie archiwaliów można było w 1949 r. zwieźć do magazynów duże ilości akt 
i dokumentów, które rozproszone po całym terenie Dolnego Śląska nie miały 
dostatecznego zabezpieczenia. Na uwagę zasługuje tu szczególnie archiwum 
b. Ziemstwa Śląskiego z XIX—XX w., zawierające cenne materiały do badań 
nad stosunkami gospodarczymi wsi śląskiej. Straty, jakie poniosło to archiwum 
w czasie wojny, nie są zbyt wielkie i nie obniżają jego wartości dla badań na
ukowych. Drugi -— może większy, ale nie tak wartościowy zespół — to akta 
b. rejencji wrocławskiej, obejmujące okres XIX—XX w. Odnalezione akta sta
nowią jedynie część registratury rejencyjnej i to część obejmującą przede 
wszystkim sprawy nadzoru nad gospodarką samorządu śląskiego. Przepadły bez 
śladu akta innych wydziałów rejencji; między innymi' przepadły również akta 
o charakterze politycznym. Wreszcie udało się odnaleźć dużą ilość akt, należą
cych do b. archiwum m. Zgorzelca z XVI—XIX w. Przeważną część tego arcm- 
wum przewieziono do Wrocławia już w latach poprzednich, kiedy to uratowano 
starsze materiały (od XIII w.). Akta odnalezione w 1949 r. zawierają niektóre 
dokumenty, którymi winni historycy się zainteresować. Jeśli chodzi o resztę 
zwiezionych akt, to większe zespoły tworzą akta dotyczące takich miejscowości 
jak Biały Kamień, Brzeg, Kamienna Góra, Lubin, Lubomin, Mieroszów, Struga, 
Strzelin, Świdnica, Wałbrzych, Wiązów, Zawidów. Poza tym odnalazły się dro
bne fragmenty akt odnoszących się do różnych małych miejscowości lub insty
tucji. Są to prawie wyłącznie akta o charakterze gospodarczym. Ogółem zwie
ziono w 1949 r. akta, które ułożone na półkach zajmą około 2.450 metrów bie
żących. Równolegle z akcją przejmowania archiwaliów prowadzono akcję prze
kazywania niektórych zespołów instytucjom lub urzędom właściwym do ich 
przechowania. Najwięcej archiwaliów przekazano utworzonemu w 1948 r. Ar-


