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WYDAWNICTWO ZAKŁADU NARODOWEGO IMIENIA OSSOLINSKICH 

*' W LATACH 1970-1975 

Lata 1970-1975 to dalszy rozwój kadrowy, tytułowy i arkuszowy 
w dziejach Wydawnictwa. To także okres ciągle rozszerzającego się pro
filu wydawniczego i coraz bardziej zauważalnej obecności · Ossolineum 
na rynku czytelniczym, wystawach i targach. 

Aby nie być gołosłownym, na początek trochę liczb. I tak w 1970 r. 
Wydawnictwo liczyło 210 pracowników, a w 1975 r. - 257 pracowników. 
Bardziej dynamicznie zaznaczył się rozwój w produkcji wydawniczej: 

Rok Tytułów 
Arkuszy I 

Egzemplarze
wyd. w tys. 

1970 438 1538 1011 

1971 466 8265 1083 

1972 521 8510 1617 

1973 562 9370 2108 

1974 584 9794 1990 

1975 

Rozwój ten w tej skali był możliwy dzięki rozw13a3ącym się stale 
dawnym działom Wydawnictwa w zakresie literaturoznawstwa, języko
znawstwa, pedagogiki, filozofii, bibliografii, historii i sztuki, jak i obsłu
gującej wrocławskie środowisko literackie Redakcji Literatury Współ
czesnej czy nowo powstałej Redakcji Nauk Matematyczno-Przyrodni
czych, które przyczyniły się do rozszerzenia naszego profilu wydawni
czego. Okres ten obfitował także w ·doniosłe rocznice, obchodziliśmy bo
wiem 500 rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika, 500-lecie drukarstwa 
polskiego, 200 rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, w 1973 r. 
Rok Nauki Polskiej i w 1974 r. 30-lecie Polski Ludowej. Wszystkie wyda
rzenia związane z tymi rocznicami stanowiły w dziejach narodu, jego kul
turze i nauce niewątpliwy ewenement, a niektóre z nich posiadały znacze-
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nie dla dziejów całej ludzkości. Wszystkie też zostały uczczone specjalnymi 
publikacjami. 

W czasopiśmie historycznym zajmiemy się - jak zwykle - szcze
gólnie historią. W konsekwentnie realizowanym planie Instytuttu Historii 
PAN znajdujemy ciekawe wydawnictwa źródłowe o charakterze ciągłym, 
w tym kolejne tomy polsko-radzieckiej edycji źródeł do powstania stycz
niowego, firmowanej przez Polską Akademię Nauk i Akademię Nauk 
ZSRR, następne tomy dotyczące lustracji królewskich poszczególnych 
województw czy dalsze tomy dokumentów małopolskich. W tym też 
okresie ukazało się 4-tomowe Archiwum Paderewskiego, zawierające 
dokumenty do jego działalności. Wśród licznych i ciekawych monografii 
z różnych okresów i dotyczących rozmaitych zagadnień wymieńmy 
przykładowo książki, które zostały wyróżnione w ostatnich latach. Na
leżą do nich: A. Jędruszczak, Zatrudnienie a przemiany spqleczne w Pol
sce (1944-1960), A. Juzwenko, Polska a „biała" Rosja, Polska Ludowa 

1944-1950 pod red. F. Ryszki. Z planu Instytutu Historii realizujemy też 
studia i czasopisma. I tak w bieżącym roku ukaże się jedenasty tom 
„Studiów z dziejów ZSRR i Europy Środkowej", drugi tom „Estudios 
Latinoamericanos", poświęcony zagadnieniom tzw. trzeciego świata, a wśród 
czasopism kolejne zeszyty „Dziejów Najnowszych". W planie Instytutu 
Historii znajdują się też kolejne - trzeci i czwarty - tomy Historii 
Sląska. Nie sposób też pominąć kolejnych zeszytów Polskiego słownika 
biograficznego czy tomów bibliografii historii polskiej. 

Niemniej dobrze rozwija się historyczny plan własny Ossolineum. 
W seriach śląskoznawczych, gdyż ciągle jesteśmy pomni, co winniśmy 
ziemi, na której żyjemy, a więc w „Monografiach Sląskich Ossolineum" 
i w\ ,,Wiedzy o Ziemi Naszej" uka�ują się nowe. i ciekawe pozycje. 
W pierwszej z nich ukazały się ze środowiska wrocławskiego np. prace 
F. Szafrańskiego Ludwik II brzesko-legnicki, W. Januszewskiego Wojciech

Cybulski, w drugiej natomiast ·największe uznanie i pierwsze miejsce
w konkursie na Dolnośląską Książkę Roku w 1972 r. zdobyła praca
R. Majewskiego i T. Sozańskiej Bitwa o Wr.oclaw. Do serii tych w za
kresie historii doszły nowe serie i cykle.

Na lata 1970-1975 przypada bujny rozkwit popularnonaukowych 
publikacji z zakresu historii powszechnej, które wzbudziły duże zainte
resowanie krytyków i czytelników. Ukazały się bowiem: Historia Rosji 

L. Bazylowa (pierwsze i drugie wydanie), Historia Rumunii J. Demela,
Historia Bułgarii T. Wasilewskiego, Historia Stanów Zjednoczonych

H. Katza, Historia Anglii H. Zinsa, Historia Etiopii A. Bartnickiego
i J. Mantel-Niećko, Historia Austrii H. Wereszyckiego, Historia Turcji
J. Reychmana, Historia Szwecji A. Kerstena, Historia Chin W. Rodziń-
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skiego i Historia Francji J. Baszkiewicza uznana za najciekawszą książkę 
roku. 

Rok 1974 zapoczątkował nową serię wydawniczą Ossolineum. Jest 
to seria biografii poświęcona wybitnym postaciom z historii polskiej 
i powszechnej. Poprzez dzieje jednostki polscy historycy na podstawie 
najnowszych dociekań naukowych ukażą historię poszczególnych państw 
i ich wpływ na historię w ogóle. Piotr I Wielki W. A. Serczyka otworzył 
to przedsięwzięcie wydawnicze, a w 1975 r. wyszła Katarzyna U tegoż 
autora. W najbliższym czasie Ossolineum wyda Robespierre'a J. Baszkie
wicza, Ks. Józefa Poniatowskiego J. Skowronka i Ks. Aleksandra Cuzę 

• J. Demela.
W 1974 r. zainicjowana została także nowa seria, której pierwsze to

miki znajdują się w produkcji. Jest to popularnonaukowa seria pod nazwą 
„Historia Trójkontynentu" dotycząca złożonych i jakże różnorodnych 
problemów Trzeciego Swiata. Redaktorami jej są T. Łepkowski i R. Stem
plowski. 




