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• 

Przyszłym autorom dziejów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocła-.. 
wiu 1 zapewne utorują drogę do ustalania faktów - do ich analizy i wią-
zania w syntezę - opublikowane przez bibliotekarzy obszerniejsze opra-
cowartia 2

. Wiele cennych informacji trzeba będzie jeszcze wydobyć, szcze
gólnie z materiałów zgromadzonych w Archiwum Uniwersytetu Wro-
cławskiego i w Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej 3. To ostatnie może 
być źródłem szeregu danych, potrzebnych zwłaszcza w badaniach funk
cji, potencjału wykonawczego poszczególnych oddziałów i efektywności 
ich współdziałania w zmieniających się co jakiś czas warunkach orga-
nizacyjnych czy strukturalnych BU_ Na uwagę zasługują tak oddziały 
podstawowe, jak i oddziały specjalne, które nie powstały spontanicznie,. 
lecz tworzyły się w bardzo trudnych warunkach organizowanej od :pod-. 
staw BU. 

Gabinet Sląsko-Łużycki jest najstarszym oddziałem specjalnym wro-
cławskiej BU. Jego początki sięgają r. 1945. W artykule nie chodzi o peł
ne przedstawienie dotychczasowych dziejów czy o kronikarskie ujęcie
faktów, lecz o ukazanie w zarysie warunków, które złożyły się_ na pow-
stanie i rozwój Gabinetu Sląska-Łużyckiego wraz z jego cennym księ-
gozbiorem. 

Dnia 9 V 1945 r. przybyła do zniszczonego Wrocławia czołówka grupy 
naukowo-kulturalnej z drem Antonim Knotem (obecnie profesorem) na_ 
czele, pierwszym bibliotekarzem i organizatorem BU. Następnego dnia 
przyjeżdża wraz z wymienioną grupą drugi bibliotekarz, Zofia Gestom-
ska-Zarzycka, późniejszy organizator i kierownik Gabinetu Sląsko-Łu--

1 Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu (dalej skrót: BU).
2 Zob. zestawienia bibliograficzne w: Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-. 

1955, t. II, Wrocław 1959, s. 526--551; Uniwersytet Wrocławski w latach 1956-

1959, Wrocław 1964, s. 348-371; Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1970 [bi-. 

bliografia za lata 1960-1970J, Wrocław 1970, s. 399--445. 
3 Archiwum Biblioteki Uniwersyteckiej (dalej skrót: ABU). 

•
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-życkiego '· Była to pierwsza kadra· biblioteczna s, która powiększała się
z każdym miesiącem s. Ci pierwsi bibliotekarze podjęli wielki trud ra
towania, ochrony, rewindykacji i porządkowania ocalałych zbiorów 1 

oraz przygotowania budynku byłej Biblioteki Miejskiej, · posiadającej
ponad 300-tysięczny księgozbiór, do pełnienia funkcji BU s.

Wszystkie prace organizacyjne, prowadzone przez małą jeszcze gru
pę bibliot�karzy, przebiegały w atmosferze ofiarności, zapału i w sce
nerii miasta rozpoczynającego wielkie odgruzowanie i wielką odbudowę.
Przybywali do Wrocławia i osiedlali się w nim oraz w innych miejsco-·
waściach ziem zachodnich ludzie z całego kraju i z zagranicy. Stan wie
-dzy o polskich tradycjach tych ziem, o zawsze polskiej ziemi śląskiej, na 
ogół niewielki w momencie osiedlenia, wymagał szybkiego podjęcia na 
większą skalę badań naukowych i upowszechnienia przez historyków, so
.cjologów i literatów przeszłości Sląska oraz interpretacji nowego proce
.su historycznego 9. Do badań włączały się również inne dyscypliny od
budowującej się nauki polskiej, ażeby - jak stwierdzał Tadeusz Mikul
ski - ,,wspólnymi siłami wytworzyć we Wrocławiu świadome środowi
sko naukowe ... by rzeczywistość naukową śląską, dla wielu z nas zaledwie
odkrytą, włączyć najśpieszniej do świadomości powszechnej społeczeń
.stwa" 10. Sląsk od początku działalności wrocławskiego ośrodka nauko
wego stał się wielkim tematem badawczym dla pracowników nauko-

4 A. K n o t, Początki uniwersyteckiej pionierki (Trudne dni, t. I, Wrocław 

1960, s. 160, 164). 
s Z. G o s t o m  s k a  - Z a r  z y c k  a, Delegatura Ministerstwa Oświaty we Wro

cławiu 1945 r. (tamże, s. 309). 

6 Skład osobowy BU w czerwcu 1945 r.: dr Antoni Knot, dyrektor, Zofia 

Gostomska-Zarzycka, Włodzimierz Kozak, Jan Wageman, Franciszek Biegun, mgr 

Stanisław Szczepankiewicz, mgr Stefan Nawara, Helena Bilczewska, Wojciech 

Kwaśny i mgr Adam Ursel. 

7 O pierwszych miesiącach pracy bibliotekarzy oraz o akcji rewindykacyjnej 

zbiorów informują szerzej: S. N a w a r  a, Dziesięciolecie Biblioteki Uniwersyte

.ckiej we Wrocławiu 1945-1955 (Pamiątka dziesięciolecia Biblioteki Uniwersyteckiej 

we Wrocławiu, 1945-1955, Wrocław 1955, s. 5-9); t e  n ż e, Biblioteka Uniwer

sytecka (Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1955, t. I, Wrocław 1959, s. 319-
.323); K n o t, op. cit., s. 171; G o s t o m s k a-Z arz y c k a, Delegatura ... , s. 285-

289, 293, 298-299, 309-312. 

s Czytelnię dla profesorów i asystentów otwarto 1 II 1946 r. Dnia 8 VI 1946 r., 

w czasie obchodzonych we WrocłaWiu (8-11 VI) Dni Kultury Polskiej na Ziemiach 

Zachodnich, nastąpiło otwarcie czytelni i oficjalne przekazanie przez władze mia

sta zbiorów dawnej Biblioteki Miejskiej Uniwersytetowi Wrocławskiemu. 
9 M. O r z e c h o w s  k i, W. W r z e s i  ń s k i, Przemiany terytorialne Polski

po II wojnie światowej w świadomości społecznej (Przemiany w świadomości spo

łecznej mieszkańców województw zachodnich i północnych w latach 1945-1970, 

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 28-29). 
10 T. M i k  u 1 s k i, Nauka polska nad Odrą (Przegląd Zachodni, 1946, nr 3, 

s. 284-285).
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wych wielu specjalności, w tym także dla pracowników BU 11• Potrzeby 
nauki, zainteresowanie zagadnieniami śląskimi, oddziaływanie Instytu

tu śląskiego 12, położenie Biblioteki i rozpoczynający się proces wszech
stronnej integracji społecznej miały decydujący wpływ na ustalony naj
wcześniej, podstawowy kierunek specjalizacji w zakresie gromadzenia 
zbiorów, dotyczący terenu odzyskanego - całego Sląska. 

Nie jest znany dzień ani miesiąc 1945 r., w którym Z. Gostomska 
otrzymała od dyrektora BU polecenie zorganizowania Gabinetu śląskie
go 13. Realizacja koncepcji tworzenia oddzielnego zbioru literatury o te
matyce śląskiej wiązała się w znacznej mierze z efektami intensywniej
szego przebiegu od września 1945 r. akcji rewindykacji zbiorów biblio
tecznych 14. Ich wzrastające zasoby były w owym czasie masowym źród
łem nabytków. Zwożono samochodami olbrzymie ilości książek, czaso
pism i innych materiałów bibliotecznych. Tkwiły w nich liczne silesiaca, 
wydobywane i wydzielane w toku późniejszego sortowania. Już w grud
niu 1945 r. poczęto tworzyć podstawy Gabinetu śląskiego w postaci za
czątków zbioru, któremu należało zapewnić pracowników i pomieszcze
nie. Prace organizacyjne w tym zakresie przyspieszono w pierwszym 
kwartale 1946 r. Był to rok oficjalnego startu i działalności pierwszego 
oddziału specjalnego BU, Gabinetu Śląskiego 15. Jego początkowe zadania 
polegały na skupianiu w jednym miejscu druków i kształtowaniu ich za
sobu w sposób ułatwiający szybki dostęp do potrzebnej literatury. Po
szukiwano dzieł z różnych dziedzin wiedzy i dyscyplin naukowych 16• 

Znoszono wybrany materiał książkowy i ustawiano w wyznaczonym na 
zbiory śląskie pomieszczeniu, znajdującym się obok gabinetu dyrekto-

n Zob. np. M. P r z y w e c k  a - S a m e c  k a, Bibliografia prac bibliotekarzy 
Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu za lata 1945-1955, Wrocław 1955; B. K o
c o w s k i, Kronika naukowa Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (1945-1957) 

(Roczniki Biblioteczne, 1958, s. 565-574). 

12 W sierpniu 1945 r. Instytut Sląski w Katowicach przekazał BU dar 160

swoich dzieł wydanych do 1939 r. Pierwsze zapisy książek w „Księdze akcesji" BU 
rozpoczynają się od sierpnia 1945 r. i informują o darze tego Instytutu oraz o skie
rowaniu 79 dzieł do Gabinetu Sląskiego. O powstaniu i działalności oddziałów 
Instytutu Sląskiego zob. też T. T [u ł a s i  e w  i c z], SzeToka akcja Instytutu Slą
skiego (Pionier, nr 45, 18 X 1945); M a j, Otwarcie Instytutu Stąsk�ego we Wro
cławiu. (Naprzód Dolnośląski, nr 52, 10 IV 1946); W. R o s  z k o  w s k a, Instytut 
Sląski (Zeszyty Wrocławskie, 1949, nr 1-2, s. 141-145; R. Lu t m a  n, Dzieje 
Instytutu Sląskiego (Instytut Sląski, Komunikat nr 1, Opole 1957, s. 2-4). 

13 .N a w a r  a, Dziesięciolecie ... , s. 9, 16. 

14 Chodziło o organizowanie od podstaw zbioru śląskoznawczego, jako nie
zależnego od zarejestrowanego w ocalałych katalogach księgozbioru byłej Biblioteki 
Miejskiej oraz od tworzącego się z nabytków bieżących zbioru ogólnego BU. 

1s Sprawozdanie za rok 1949, s. 70. 

16 ABU, 17 Sprawozdanie z prac Grupy „Pracownicy umysłowi" za czas od 
d. 4 do 16 lutego 1946 r., s. 3.

6 - Sobótka 1976, z. 3 

' 
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ra 11. Ustalone w tym czasie kryteria doboru literatury nakazywały gro
madzić druki od XVI do XVIII w. nie tylko o śląsku, ale także tłoczone 
na jego terenie w wymienionym okresie, i materiał drukowany po 1800 r. 
o treści związanej z interesującą nas częścią kraju 1s. Przystąpiono do
opracowania katalogowego druków zwartych i sporządzania katalogu sy
stematycznego. Rozpoczął się proces organizacji zbioru śląskoznawcze
go 10 i kształtowania jego zawartości. Proces· ten nie przebiegał równo
miernie i bez trudności. Wiele zależało od możliwości dalszego wzboga
cania zasobu, przede wszystkim drukami wyszukanymi w Zbiornicy
Księgozbiorów Zabezpieczających we Wrocławiu 20. Biuro Akcesji 21 nie
uczestniczyło w systematycznym zasilaniu zbioru śląs�iego nabytkami
z produkcji bieżącej. Kierowano do niego jedynie skąpe ilości niektórych
dubletów .. W okresie rozwijania się BU i tworzenia nowych oddziałów
specjalnych Gabinet Sląski przekazuje im w 1947 r. zgromadzone w cza
sie rewindykacji rękopisy i stare druki.

Rok 1948 wnosi do dotychczasowej struktury zbioru nowe elemen
ty, rozszerzające jego zasięg terenowy. Z książek przejmowanych ze zbio
rów zabezpieczonych wydziela się i porządkuje druki dotyczące Łużyc 
i w językach łużyckich. Pojawienie się wydawnictw łużyckich kojarzyło 
się niewątpliwie z losem dziejowym Łużyczan. Tworzonym zbiorom łu
życkim wyznaczono miejsce w Gabinecie śląskim 22. W konsekwencji 
jego poszerzonej i odtąd trwale ustalonej śląsko-łużyckiej specjalizacji 
nastą1iła w 1948 r. zmiana nazwy oddziału na Gabinet śląsko-Łużycki 23. 

Do 1949 r. -dominowała sprawa tworzenia od podstaw oddzielnego 
zbioru. Gromadzono, sortowano � układano w porządku działowym przej
mowane ze zbiorów zabezpieczonych różne druki, w tym silesiaca i lusa
tica 24. W 1949 r. przejęto 31 343 wol. Wydzielono z nich tysiące dubletów 

n ABU, 20 Sprawozdanie z prac ... za czas od d. 1,8 do 30 marca 1946 r., s. 3. 
Gabinet dyrektora BU mieścił się w budynku głównym na 1 piętrze, przy ul. 
K. Szajnochy 7-9.

1s Biblioteki we Wrocławiu. Wywiad z dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej

dr Antonim Knotem (Naprzód Dolnośląski, nr 70, 3/4 V 1946). 
19 Zasada tworzenia w następnych latach dalszych oddziałów specjalnych była 

niezmienna. Jak w Gabinecie śląskim, tak i w innych oddziałach specjalnych 
organizowano oddzielne zbiory wraz z ich odrębnymi inwentarzami, stosując usta
lone kryteria doboru materiału bibliotecznego. Odrębnego inwentarza nie posiada 
jedynie Oddz. Bibliologiczny utworzony w 1957 r. 

20 Zbiornica Księgozbiorów Zabezpieczonych Ministerstwa Oświaty we Wro
cławiu mieściła się do 1948 r. przy ul. K. Szajnochy 7/9, następnie od 1949 r. przy 
ul. W. Cybulskiego 30/38. 

21 Biuro Akcesji, Dział Akcesji - to dawne nazwy obecnego Oddziału Groma
dzenia i Uzupełniania Zbiorów. 

22 Z. G o s  t o  ros k a  - Z a r  z y c k  a, Materiały do katalogu druków w języku

łużyckim, Wrocław 1950, Wstęp. 
23 Gabinet Śląsko-Lużycki (dalej skrót: Gab. śl.-Luż.). 
24 W 1948 r. otrzymano ze Zbiornicy Księgozbiorów Zabezpieczonych pewną 

ilość lusatików, pochodzących z byłego Górnołużyckiego Towarzystwa Umiejętności 
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oraz innych druków zbędnych i 4 182 wol 25 włączono do księgozbioru Gab. 
Sl.-Łuż. W sierpniu nastąpiła jego przeprowadzka z budynku głównego 
do pomieszczeń w budynku II 2s. Przemieszczony i wzbogacony zbiór 
książek i czasopism, reprezentujący różne gałęzie wiedzy o śląsku i Łu
życach 21, mógł w korzystniejszych warunkach lepiej służyć czytelnikom. 
Z powodu braku kompletnych katalogów orientację w zbiorze druków 
zwartych ułatwiał porządek alfabetyczny w obrębie układu rzeczowego. 
Rok 1949, utrwalony efektami ogromnego wysiłku małej liczby pracow
ników Gab. Sl.-Łuż. 2e, zakończył w nim pierwszy etap organizacji zbioru. 
W tym roku określono też podstawowe kierunki specjalizacji BU 29. W na
stępnym roku przyjęto jeszcze pewne ilości druków ze zbiorów zabezpie
czonych, ale w zasadzie zakończono akcję gromadzenia w Gab. śl.-Łuż. 
materiałów z tego źródła. 

Przystąpienie od 1950 r. do opracowania katalogowego i inwentaryzo
wania druków zwartych, przede wszystkim z podręcznego zbioru źródeł 
i opracowań, liczącego 11 tys. tomów so, rozpoczyna drugi etap organi
zacji księgozbioru oraz warsztatu pracy. W toku tych czynności odbywa 
się, jak w latach poprzednich, udostępnianie książek i świadczenie in
nych usług czytelniczych. Od 1951 r. objęto opracowaniem katalogowym 
także czasopisma, aby jak najszybciej udostępnić zbiory czytelnikom 31. 

W maju następuje zmiana kierownictwa oddziału. Opuszcza BU aktyw
ny bibliotekarz, zasłużony organizator. Gab. Sl.-Łuż. Z. Gostomska-Za
rzycka, której pamięć i sylwetkę utrwalono w publikacjach 32. Jej pracę 
kontynuuje przez szereg lat na stanowisku kierownika prof. dr Marta 

(Oberlausitzische Gesellschaft der Wissenschaften) w Gorlitz oraz księgozbiór łu
życki przekazany przez Kuratorium Okręgu Szkolnego Wrocławskiego z dawnej 
Centralnej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu. Zob. Sprawozdanie ... , 1949, s. 42. 

2s Tamże, s. 71. 
2s Przy ul K. Szajnochy 10. 
21 Sprawozdanie ... , 1949, s. 70. 
2s Tamże, s. 71-73. 
29 1. Stare druki obce XIV-XVIII w., 2 .  silesiaca i lusatica, 3. literatura do 

stosunków polsko-czeskich, 4. literatura do stosunków polsko-niemieckich i 5. lite
ratura z z�kresu bibliologii. Zob. B. K o c o w s k i, Bibiioteka Uniwersyteck\
we Wrocławiu w 1949 r. (Sobótka, 1949, s. 294); J. Re i t e r, Przewodnik po Bibtio
tece Uniwersyteckiej (Wrocławski Informator Uniwersytecki na rok akademicki 
1959/1960, Wrocław 1959, s. 214). 

oo M. B u r b  i a n k a, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu jako warsztat 
pracy naukowej (Zeszyty Wrocławskie, 1950, nr 1-2, s. 149). 

ru M. B u r b  i a n k a, Gabinet Sląska-Łużycki (Pamiątka ... , s. 54). 
32 Tamże, s. 53-54; E. Ma r c z  e w  s ka - S t a  ń d o w a, Trochę wspomnień

(Pamiątka ... , s. 56-57); Trudne dni, t. I, s. 464-465. Pamięci Z. Gostomskiej-Za
rzyckiej, współpracowniczce Komisji Sląskiej Wrocławskiego Towarzystwa Nauko
wego i założycielce Gabinetu Sląsko-Łużyckiego, poświęcili swoje prace B. Kocow
ski, M. Burbianka i K. Głombiowski w publikacji: Z dziejów książki na Sląsku, 
Wrocław 1953, s. 2 karty przedtytułowej. 
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Burbianka 33. Wiele sił i energii poświęca oddziałowi. Uczestniczy w po
rządkowaniu i intensywnym opracowaniu zbiorów. Kształci młodą kadrę 
biblioteczną i zajmuje się pracą naukową. Organizuje przeprowadzki, 
częściową w 1956 r. do hali muzycznej oraz całego księgozbioru i oddziału 
w 1958 r. do odbudowanego budynku na Wyspie Piaskowej. Oddział Gro
madzenia zaczyna zasilać zbiór śląsko-łużycki większą ilością książek 
i czasopism z różnych źródeł nabycia, zwłaszcza egzemplarzem obowiąz
kowym. W 1960 r. włączono do Gab. Śl.-Łuż. unikatowy i historyczny 
zbiór druków dotyczących Wrocławia, zachowany w większości w księ
gozbiorze dawnej Biblioteki Miejskiej, a w roku następnym zbiór daw
nych dysertacji Uniwersytetu Wrocławskiego o różnorodnej tematyce. 
W nowych warunkach wzrastał z każdym rokiem także ruch czytelni
czy. M. Burbianka opuszcza od dnia 1 VIII 1965 r. ulubiony oddział i obej
muje stanowisko kierownika Oddziału Prac Naukowych. 

Rozwojowi Gab. Śl.-Łuż. towarzyszy od 1951 r. inne zjawisko, od
zwierciedlające się w ustalanych określonym trybem postępowania 
strukturach organizacyjnych. Do 1950 r. Gab. śl.-Łuż. zachowuje nor
malną nazwę i miejsce w wykazie oddziałów. W lutym 1951 r. Senat 
Uniwersytetu Wrocławskiego zatwierdza schemat organizacyjny BU, 
przedstawiony przez jej dyrektora 34. Nazwa Gabinet śląsko-Łużycki 
występuje w tym schemacie 35 i jest uzasadniona w piśmie dyrektora BU 
do Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki 36. W tym samym roku poja
wia się określenie o innym brzmieniu: Oddział Regi:onalny (Gabinet Ślą
sko-Łużycki), lecz czytelników informuje się o zbiorze śląsko-łużyckim 
i pracowni, używając przyswojonej i właściwej nazwy oddziału 37. W póź
niejszych publikacjach wymienia się „Oddział Zbiorów Regionalnych 
(Gabinet Sląska-Łużycki)". W nawiasie umieszczano jeszcze nazwę pier
wotną as. Nazwa tego oddziału specjalnego, rozbudowana do dwóch czło
nów, urzędowego i jakby interpretującego, obowiązywała od dnia 1 XI 

33 Pierwsi kierownicy Gab. Śl.-Łuż.: Zofia Gostomska-Zarzycka w okresie od 
1945 do 30 IV 1951. Ur. 20 I 1899 w Przemyślu. Zm. 4 III 1952 w Krakowie; prof. 
dr Marta Burbianka w okresie od 1 V 1951 do 31 VII 1965. Ur. 18 III 1898 w Ryn
gowianach (dawna gub. kowieńska). Zm. 2 XI 1973 we Wrocławiu. 

34 Organizator BU i jej pierwszy dyrektor, prof. dr Antoni Knot, ustąpił 
ze stanowiska z dniem 30 IX 1963. W następnych latach kierowali BU: dr Jadwiga 
Pełczyna w okresie od 1 X 1963 do 31 VIII 1969; kustosz dypl. mgr Mieczysław 
Szczerbiński w okresie od 1 IX 1969 do dnia zgonu. Zm. 19 II 1975 w czasie peł
nienia obowiązków służbowych. Od dnia 15 IV 1975 objął stanowisko dyrektora 

BU dr Bartłomiej Kuzak. 
35 ABU, Wyciąg z protokołu posiedzenia Senatu Uniwersytetu, odbytego dnia 

17 II 1951 r. 
�6 ABU, Pismo dyrektora BU do Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki, Depar

tamentu Nauki, Wydziału Bibliotek z dnia 1 III 1951, s. 1-2. 
37 R e  i t e r, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Wrocław 1954, s. 6, 20. 
38 Np. t e  n ż e, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu, Informator, Wrocław 

1958, s. 5. 
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1957 r. 39 W kolejnej strukturze organizacyjnej BU, przygotowanej na 
podstawie Ramowej struktury organizacyjnej Biblioteki Głównej Szko

ły Wyższej -to, wprowadzonej i obowiązującej od 1964 r. 41, znika nazwa 
Gabinet Sląsko-Łużycki. Nie mieściła się ona w konstrukcji Ramowej 

struktury. Powstała organizacyjna fikcja, pominięto bowiem fakt istnie
nia znanego szeroko Gab. Sl.-Łuż. Uważano tak uformowaną strukturę 
BU nawet za ostateczną 42. Negatywne skutki działań podejmowanych 
w sytuacji obowiązującego schematu organizacyjnego odbiły się poważnie 
na pracy Gab. śl.-Łuż. i trudzie dalszego konsekwentnego kształtowania 
i wzbogacania księgozbioru. Podtrzymywana fikcja stała się źródłem ofi
cjalnej dezinformacji na zewnątrz, a w warunkach wewnętrznych nawet 
dezorientacji niektórych bibliotekarzy w sprawach faktycznej działal
ności tego oddziału 43. Natomiast autorzy wielu cennych opracowań rze
telnie informują o jego istnieniu oraz o zawartości zbioru 44. 

Przełomowym wydarzeniem rozpoczynającym trzeci etap działalnoś
ci oddziału można nazwać uwolnienie Gab. Sl.-Łuż. od obowiązku opra
cowywania katalogowego druków zwartych od 1 I 1965 r. i czasopism 
od 15 III 1966 r. Zrealizowano wcześniej p['zedstawiany postulat jedno
litego opracowania zbiorów bibliotecznych przez wyspecjalizowane od
działy podstawowe i wyeliminowania różnic w sposobie ustalania opisu 
katalogowego, dostrzeganych już w 1947 r. 45. Opracowywanie przez wie
le lat zbioru w Gab. SL-Łuż. zaciążyło na pracy tego oddziału i ograni-

39 Tamże, s. 6. 
40 Załącznik do zarządzenia Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 marca 

1961 r. w sprawie str11kturv organizacyjnej i zasad działania bib�ioteki giównej 

szkoły wyższej oraz bibliotek przy poszczególnych jednostkach organizacyjnych 
szkól wyższych podległych MinistroWi Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. Min. Szkol. 

Wyższ., nr 3, 1961, poz. 9). 
41 Zarządzenie Ministra Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 stycznia 1964 r. w spra

wie zatWierdzenia struktury organizacyjnej bibliotek głównych szkól wyższych 
podległych Ministrowi Szkolnictwa Wyższego (Dz. Urz. Min. Szkoln. Wyższ., nr 1, 

1964, poz. 6). 
42 S z c z e r b  i ń s k i, op. cit., s. 277.
43 Specjalna komisja ekspertów, powołana przez Rektorat Uniwersytetu Wro

cławskiego dnia 14 XI 1972 r., zapoznała się wszechstronnie z działalnością oddziału 
i rozstrzygnęła sprawę jego nazwy: ,,Zbiorom regionalnym Biblioteki Uniwersy
teckiej należy przywrócić dawną nazwę Gabinet śląsko-Łużycki, w pełni oddającą 
specyfikę tego oddziału i w dalszym ciągu powszechnie używaną w kraju i za
granicą". 

44 Zob. np. W a 1 c z y, op. cit., s. 8; K. K o r z o n, M. Z a w i a 1 s k a, Biblio
teki i księgozbiory naukowe Wrocławia, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 
1974, s. 27; J. Cz a c h  o w s k a, R. Lo t h, Przewodnik polonisty, Wroclaw

Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974, s. 481; R. M a j e w s k i, T. S o z a ń s k a, Bi
twa o Wrocław styczeń-maj 1945, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1975, 

s. 12.
45 Przeprowadzano okresowe kontrole katalogowania zbioru śląsko-łużyckiego

,,dla ujednostajnienia pracy katalogowej w Bibliotece". Por. ABU, Podzia ł czyn
ności na miesiąc styczeń i luty 1947 r., s. 3. 
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czało jego funkcje i możliwości rozwojowe. Należało inaczE;j widzieć rolę 
i zadania Gab. Sl.-Łuż., położonego na terenie Sląska, w prężnym środo
wisku naukowym, oraz określić potencjonalne, wielostronne korzyści, wy
nikające z możliwości zapewnienia warunków do racjonalnego konstru
owania księgozbioru śląsko-łużyckiego i skupiania brakujących w nim, 
jedynych · w BU egzemplarzy silesiaków i lusatików, rozproszonych 
w zbiorach ogólnych i niektórych oddziałach specjalnych. Kolejny kie
rownik 46 opracowuje docelowy program dalszego rozwoju Gab. śl.-Łuż., 
przyjęty w grudniu 1965 r. przez dyrekcję BU. W założeniach programo
wych wyznaczono cel i wytyczono jemu podporządkowane kierunki real
nego działania, zmierzające do utworzenia w tym oddziale - na pod
stawie zbiorów BU i bieżących nabytków - szerokiej, specjalistycznej 
bazy materiałowej, tematycznie związanej ze Śląskiem i Łużycami, a tak
że do zorganizowania śląsko-łużyckiej pracowni naukowej. 

Zgodnie z planem pracy na lata 1966-1967 przystąpiono do częścio
wej realizacji programu perspektywicznego. Rozpoczęto od pilnych prac 
o charakterze organizacyjno-porządkowym. W 1966 r. przygotowano do
sprawdzenia i opracowania kilkaset dawnych gazet. W budynku głów
nym przeglądnięto cały katalog czasopism zbiorów ogólnych i wypisano
z niego treść kart katalogowych ponad 500 następnych tytułów czaso
pism śląskich i łużyckich. Chodziło o przeniesienie tych czasopism w ca
łości ze zbiorów ogólnych do zbioru śląsko-łużyckiego lub uzupełnienie

reprezentowanych w nim tytułów rocznikami pozostałymi· jeszcze w ma
gazynie głównym. Ponadto sprawdzono znaczną część dawnego zespołu
różnych druków i odkryto wśród nich unikaty uważane za zaginione 47. 

Po pewnych zakłóceniach wspólnym wysiłkiem oddziałów Magazynów
i Konserwacji, Opracowania Wydawnictw Ciągłych Nowych i Gab. Śl.
Łuż. do 1972 r. przeniesiono ze zbiorów ogólnych do zbioru śląsko-łużyc
kiegó kilka tysięcy woluminów czasopism. W pierwszej kolejności prze
transportowano polskie gazety i czasopisma z terenu śląska wydawane
do 1939 r. Ich nieliczne i należące do rzadkości kompletne egzemplarze,
zachowane jedynie w niektórych bibliotekach krajowych, są skarbami ro
dzimej, polskiej kultury narodowej na śląsku. Trzeba je przechowywać
w możliwie jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń 48. Po prze-

4s Od 1 VIII 1965 mgr Antoni Wróbel. 
47 Np. Ustawy Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół" we Wrocławiu, Poznań 

1895; drukowane także w Poznaniu Sprawozdania roczne Towarzystwa Gimnastycz

nego „SokóŁ" we Wrocławiu z lat 1896, 1897, 1898, 1900 i 1901. Zob. J. So wi ń

s ki, Wrocławskie gniazdo „Sokola" w relacjach organu Związku Sokołów Pol
skich w Państwie Niemieckim (Rocznik Wrocławski, t. VII,J.VIII: 1963/1964, Wro
cław 1965, s. 135, przyp. 3). Z innych unikatów np. rocznik 1846 postępowego 
pisma „Der Rosenberg-Creutzburger Telegraph". Zob. T. Go s p od a r e k, Spo
łeczna publicystyka Józefa Lompy podczas Wiosny Ludów, O pole 1964, s. 69, 

przyp. 4. 
�a z inicjatywy Gab. Sl.-łuż. zorganizowano w BU konferencję na temat stanu 
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niesieniu do Gab. SL-Łuż. zmikrofilmowano je i zabezpieczono. Czytelni
kom zapewniono korzystanie z mikrofilmów. 

Druki zwarte i czasopisma, będące polonikami śląskimi, w tym także 
wrocławskimi, są ciekawym materiałem ekspozycyjnym. W sprawie po
loników śląskich zwracają się czytelnicy bezpośrednio do Gab. Śl.-Łuż. 
Pytają o polonica śląskie bez względu na rok wydania i zawartą w nich 
treść, najważniejszym bowiem elementem jest język polski tych druków 
i miejsce wydania na śląsku w okresie obcego na nim panowania. Kry
teria formalne, bo nimi można posłużyć się, pomogły włączyć silesiaca, 
lusatica i nasze polonica śląskie z byłej Biblioteki Miejskiej do zbioru 
starych druków obcych, pozbawiając Gab. Sl.-Łuż. materiału, po który 
wypada nieraz sięgać. 

Dalekosiężny program rozwoju Gab. Sl.-Łuż., którego zasadnicze 
fragmenty niżej podajemy, jasno określił kierunki działań i funkcję tego 
oddziału. Ustalono najważniejsze założenia głównych przedsięwzięć w za
kresie specjalistycznej bazy materiałowej, jej udostępniania i przecho
wywania: 1. najbogatszy i najkompletniejszy zbiór śląskich i łużyckich 
druków zwartych oraz tytułów czasopism, którymi dysponuje BU, po
winien znajdować się w Gab. SL-Łuż.; 2. pojedyncze egzemplarze ślą
skich i łużyckich draj{ów zwa.Ttych oraz tytułów czasopism ma zawierać 
tylko zbiór Gab. Sl.-Łuż.; 3. śląskie i łużyckie druki zwarte oraz czaso
pisma w zbiorach ogólnych BU lub w zbiorach innych oddziałów specjal
nych mogą być dubletami w stosunku do pozycji znajdujących się w zbio
rze Gab. Sl.-Łuż.; 4. na podstawie innych zbiorów należy uzupełniać 
.zbiór śląsko-łużycki mikrofilmami brakujących w nim tytułów czasopism 
i reprodukcjami druków, które ukazały się do 1939 r.; 5. zachować w jak 
najlepszym stanie unikaty czasopism i druków zwartych, reprodukować 
:zagrożone druki i udostępniać je w postaci mikrofilmów, m�rokart, kse
rokopii czy innych wytworów nowoczesnych urządzeń reprograficznych. 

W pracach Gab. SL-Łuż. wyodrębniono umownie kilka etapów nie
przerwanego procesu organizacji księgozbioru. W toku jego powstawa
nia pojawili się czytelnicy. Od 1949 r. wzrasta liczba korzystających. 
Natomiast dwukrotne przemieszczanie oddziału i zbioru w latach 1956-
1958 nie sprzyjało rozwojowi czytelnictwa. Dopiero po tym okresie na
silił się ruch czytelniczy i zwiększyła z każdym rokiem liczba świadczo
nych usług. Np. w 1949 r. przeprowadzono kwerend i udzielono informa
cji 112; w 1965 r. już 408; w 1975 r. kwerendy i informacje biblioteczne 
oraz bibliograficzne osiągają liczbę 1617. Ze zbioru udostępniono czytel-

zachowania w bibliotekach, ochrony, zabezpieczania, mikrofilmowania i udostęp
niania poloników śląskich oraz innych rzadkich druków zwartych i czasopism 
polskich z terenu Sląska, ukazujących się do 1939 r. Konferencja odbyła się dnia 
8 II 1967 r. z udziałem przedstawicieli Biblioteki Głównej WSP, Wojewódzkiej 
i Miejskiej Biblioteki Publicznej, Instytutu Sląskiego w Opolu i Biblioteki Śląskiej 
oraz Sląskiego Instytutu Naukowego w Katowicach. 
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nikom 608 wol. w 1949 r., 3367 wol. w 1965 r. i 8590 wol. w 1975 r. Na 
podstawie tych kilku liczb czytelnik dostrzeże fakt wzrastającego stale 
zainteresowania księgozbiorem śląsko-łużyckim. O jego narastaniu in
formują inne dane z tych lat 49. W 1949 r. zbiór Gab. Śl.-Łuż. liczy 10 696

wol. druków zwartych i tysiące woluminów czasopism jeszcze nie opra
cowanych. Do 1965 r. opracowano 13 640 wol. druków zwartych i 29 107 
wol. czasopism oraz włączono do zasobu materiału drukowanego dawny 
zbiór wrocławski o 9144 wol. W 1965 r. księgozbiór śląsko-łużycki, wy
kazany w katalogach, zawierał 51 891 wol. Wiele druków pozostało jesz
cze do opracowania. Dotychczasowe i powstałe w 1974 r. człony księgo
zbioru so uformowały jego podstaw.ową bazę materiałową i stały się me
rytorycznym wyznacznikiem struktury organizacyjnej Gab. Śl.-Łuż. sr

Zbiory śląsko-łużyckie wzrosły w 1975 r. do 91 559 wol. oraz innych jed
nostek i składały się z 21 767 wol. druków zwartych, 38 398 wol. czaso
pism, 

0

0k. 21 tys. druków ulotnych, 1250 zwojów mikrofilmów czasopism 
i 9144 wol. różnych druków historycznego zbioru dotyczącego Wrocła
wia. 

Rozwój badań naukowych i wzrost zainteresowania tematyką śląską 
zobowiązują do intensywniejszego doskonalenia warsztatu pracy i two
rzenia jak najlepszych warunków, umożliwiających dogodne dotarcie do 
opracowanego już materiału bibliotecznego. Księgozbiór śląsko-łużycki 
od pierwszych lat istnienia oddawał wielkie usługi badaczom 52. Korzy
stają z niego pracow1,1icy naukowi i inni czytelnicy wielu krajowych 
ośrodków naukowych i niektórych zagranicznych. Inna niż w dawnych 
latach jest dzisiaj rola Gab. Sl.-Łuż. Obecnie musi on łączyć i wiązać 
prace bibliotekarskie, a więc sprawy organizacji księgozbioru, różnych 
potrzeb czytelników czy stałego doskonalenia warsztatu pracy, z działal
nością służącą nie tylko badaniom naukowym, lec2: także określonym 
celom kulturalnym, społecznym i gospodarczym na terenie śląska i ca
łego kraju. Nastąpiła dalsza aktywizacja księgozbioru, który niejako wy
szedł poza czytelnię i począł uczestniczyć szerzej w upowszechnianiu za
wartych w nim treści jako wartości ogólnospołecznych i ogólnonarodo
wych. Wiele wystaw przygotowano za pomocą książek i czasopism ze 
zbioru śląsko-łużyckiego. Ukazywano je w ogólnopolskich i lokalnych 
programach telewizyjnych oraz omawiano w programach radiowych. Gab. 
Sl.-Łuż. włączał się z powodzeniem do rozwiązywania określonych spraw, 

49 Wszystkie dane liczbowe ustalono na podstawie sprawozdań rocznych Gab. 

Sl.-Łuż. z wykazanych lat. 
50 W 1974 r. uporządkowano zbiór druków ulotnych. Zbiór mikrofilmów czaso

pism organizowano kilka lat na podstawie tytułów własnych i innych bibliotek. 
przy pomocy Pracowni Reprograficznej. 

51 Gab. SL-Łuż. posiada cztery sekcje: druków zwartych, czasopism, druków 
'Ulotnych i zbioru mikrofilmów. 

s2 M. B u r b i a n k a, Biblioteka Uniwersytecka we WrocŁ�wiu, r. 1950 (So-

bótka, 1950, s. 247). 
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sygnalizowanych przez miejscową prasę 53
. Jego księgozbiór stał się czyn-· 

nikiem wspomagającym interdyscyplinarne badania naukowe, skupione· 
na zagadnieniach przeszłości oraz rozwoju społecznego, kulturalnego· 
i gospodarczego południowo-zachodniej części naszego kraju. 

Księgozbiór śląsko-łużycki zawiera od początku „dzieła ze wszystkich. 
dziedzin wiedzy o Łużycach i Śląsku Dolnym, Górnym, Opolskim czy 
Cieszyńskim 54• Literaturę uzupełniającą warsztat pracy naukowej sta
nowią pozycje o treści ogólniejszej, np. opracowania na temat ziem za
chodnich PRL. Cennym materiałem są polonica, wydawane na całym 
Sląsku do 1922 r. oraz od 1922 r. w tej jego części, która pozostawała 
jeszcze w granicach Niemiec do czasu wyzwolenia w 1945 r. Zasięg języ
kowy druków jest nieograniczony, ponieważ o wcieleniu do tego zbioru 
decyduje treść związana z obszarem Sląska i Łużyc. Materiały drukowa-
ne i rękopisy o tematyce łużyckiej, bez względu na ich język, miejsce
i rok wydania, oraz druki o różnej tematyce, lecz wydane w językach 
łużyckich, nazywane są lusatikami. Cechy formalnowydawnicze mate
riału zawartego w zbiorze śląsko-łużyckim są zróżnicowane. Znajdują się 
w nim czasopisma, wydawane od XVIII w., wydawnictwa ciągłe, seryj

ne, zbiorowe, druki zwarte stare i nowe, druki ulotne, odbitki, nadbitki, 
maszynopisy i reprodukcje druków, a więc ich mikrofilmy, fotokopie
i kserokopie. Publikacje tego księgozbioru wykazują także wszystkie
spotykane cechy piśmienniczoformalne. 

Koncentrowana w Gab. Sl.-Łuż. na -podstawie zbiorów BU i uzupeł
niana nabytkami z bieżącej krajowej i zagranicznej produkcji wydaw
niczej specjalistyczna baza materiałowa tworzy księgozbiór zwarty w za
kresie treści, bo związany z obszarem Sląska i Łużyc. Możliwość korzy
stania z tak organizowanej bazy materiałowej i uzyskiwania w pracowni 
informacji o literaturze dotyczącej śląska i Łużyc stwarza czytelnikom. 
warunki o wyjątkowych walorach warsztatowych. Proste drogi prowa-
dzą czytelników różnych dyscyplin naukowych do Gab. Śl.-Łuż., który 
jest w kraju jedynym tego typu oddziałem specjalnym, innym od tra
dycyjnych oddziałów specjalnych w bibliotekach naukowych. Jego mery
toryczna odmienność polega na ścisłym powiązaniu księgozbioru z wszech
stronną problematyką ·terenu śląska i Łużyc. Księgozbiór przekroczy
wkrótce liczbę 100 tys. wol. i innych jednostek. 

Trzydziestoletnią, wielokierunkową działalność Gab. śl.-Łuż. nakre-
ślono w zarysie w dziedzinie organizacji i oddziaływania księgozbioru, 
unikając niedomówień w cząstkowym przedstawieniu warunków jego, 

53 Zob. np. A. G a w 1 i k, Gdzie podpisano kapitulację „Festung Breslau"

(Wieczór Wrocławia, nr 113, 15 V 1973); te n że, Ostatni akt rozegrał się w piwni

cach wilii „Collonia" (tamże, nr 93, 20, 21 IV 1974); W. Dom i n i k, Na szlakach 

• Wrociaw-Gross Rosen (Wieczór Wrocławia, nr 33, 8, 9 II 1975).
54 Z. G os t om s k a  - Z a r z y c k a, Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. 

w szóstym roku pracy (Przeglą d Zachodni, 1951, nr 1/2, s. 289). 
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tworzenia. Nie komentowano ich, ani też nie oceniano. O niektórych 
problemach uczyniono jedynie wzmianki, a innych nie poruszano w ogó
le. Z okazji 30-lecia BU i jej najstarszego oddziału specjalnego podjęto 
próbę przedstawienia fragmentu dziejów Gab. śl.-Łuż., zrodzonego w at
mosferze historycznego faktu powrotu całego śląska do Macierzy i w wa
runkach konkretnych potrzeb społecznych. Ten pierwszy w dziejach BU 
oddział specjalny powstał z pasji twórczego działania bibliotekarzy na 
rzecz rozwojµ nauki, społeczeństwa, regionu i kraju. Tym celom służył 
Gab. $1.-Łuż. w okresie minionego 30-lecia i służyć powinien coraz lepiej 
w przyszłości. 

DAS SCHLESISCH-SORBISCHE KABINETT DER UNIVERSITXTSBIBLIOTHEK 

IN WROCŁAW 

Der Artikel enthiilt einen kurzen AbriB der Geschichte des Schlesisch-Sorbi

schen Kabinetts, der altesten Sonderabteilung der Universitatsbibliothek in Wro

cław. Die Abteilung entstand nach der Rilckkehr von ganz Schlesien zum Mutter

land. Seit 1948 begann man sorbische und die Lausitz betreffende Drucke zu sam

meln. Nachdem der Aufgabenbereich der Abteilung erweitert worden war, erhielt 
sie den Namen Gabinet Sląsko-Łużycki. 1949 zahlte die Btichersammlung 10.696 

Bande, 1965 - 51.891 Bande und 1975 bereits 91.559 Bande und andere Einheiten. 

1950 begann die Katalogisierung der Bestande. Im Dezember 1965 wurde ein 

Programm der weiteren Entwicklung .dieser Abteilung bearbeitet. 
Das Schlesisch-Sorbische Kabinett ist materieller Ausdruck der schlesisch-sor

bischen Spezialisierung der Universitiitsbibliothek in Wrocław. Es ist die einzige 

Abteilung dieser Art in Polen und unterscheidet sich wesentlieh von anderen 
Sonderabteilungen in wissenschaftlichen Bibliotheken. Auf Grund der Bestiinde 

der Universitatsbibliothek sowie standiger Ergiinzungen aus der laufenden Bilcher

produktion des In- und Auslandes konnte hier eine spezialisierte Materialbasis 
geschaffen werden, die sich durch ausserordentliche Vorzlige flir die Forschungs

arbeit auszeichnet. Die Sammlung enthalt Werke aus allen Gebieten des Wissens 

liber Schlesien und die Lausitz. 
Die Arbeit entstand aus Anlass des 30.Jahrestages der Universitatsbibliothek 

und der 30 jahrigen Tatigkeit des Schlesisch-Sorbischen Kabinetts im Dienste 

<!er Wissenschaft und der Gesellschaft. 




