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JANUSZ ALBIN 

BIBLIOTEKA OSSOLINEUM WE WROCLAWIU 

Wroc!awskie dni Biblioteki Ossalineum razpacz'lly si,: z chwilq przy
bycia ze Lwowa da stalicy Dolnega S!qska w nacy z 21 na 22 VII 1946 r. 
418 skrzyn zawierajqcych pakaznq CZ'lSC zbiar6w tej zasluzanej dla kul
tury palskiej plac6wki, gramadzqcej skrz'ltnie ad 1817 r. calasc huma
nistycznega pismiennictwa palskiega araz inne pamiqtki kultury nara
dawej. Przybycie zbiar6w paprzedzily starania wielu asradk6w kraju 
a prawa zaopiekawania si,: nimi. Zwyci'lzy!y jednak racje Wrac!awia, 
dla kt6rega byly one niezb,:dne da odbudawy nauki i kultury, da za
spakajenia patrzeb naukawych i dyiJaktycznych razwijajqcej si,: uni
wersyteckiej humanistyki. Tu, nad Odrq, obak Uniwersytetu, w miescie 
adczuwajqcym dotkliwie niedastatek palskiej ksiqzki, atoczane traskliwq 
opiekq sradawiska naukowega i w!adz panstwawych Ossolineum zna
laz!a nawq siedzib'l, zostala - adbudawane i razpacz,:lo szybki razw6j, 
stajqc si,: z czasem cennym warsztatem naukawym dla historyk6w i hi
staryk6w literatury, plac6wkq aktywnie uczestniczqcq w adbudawie 
nauki i kultury palskiej na ziemiach zachadnich. 

Nadejscie transpartu ze zbiarami nie bylo r6wnaznaczne z przenie
sieniem Bibliateki da Wraclawia. Przybywala tu bawiem jedynie CZ'lSC 
zbiar6w stanawiqcych integralnq ca!asc, wyadr'lbniana w spos6b dasc 
przypadkawy i pazbawiana inwentarzy i katalag6w, decyduj,icych 
a wartasci uzytkawej kazdega zasabu bibliotecznega. By! ta na razie 
tylka zbi6r ksi,izek i pami,itek kultury naradawej stwarzajqcy warunki 
da adbudawy Bibliateki w nawej siedzibie. J ega przybycie zapacz11tko
wala siedmialetni akres twarzenia na nawa Bibliateki Ossalineum w sta
licy Dalnega S!qska, akres trudny, nieamal heraiczny, cz'lsta apisywany 
we wspamnieniach jej pracawnik6w i przyjaci6! 1• G!6wn11 trask11 tega 

1 Poczijtki Biblioteki Ossolineum we Wroclawiu doczekaly si� wielu publikacji 

informacyjno-sprawozdawczych. Do wai:niejszych sp0Sr6d nich nale:i.1: F. P a

j <l c z k o w s k i, Ossolineum we Wroclawiu (Sob6tka, 1946, s. 458----465); t e n 7 e, 

8 - Sobötka, 19i0, z. 2 
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okresu by!o odzyskanie rozproszonego ksi�gozbioru i j ego opracowanie. 
W pierwszej partii przyby!ych do Wroc!awia skrzyri znajdowa!o si� 
lqcznie 150 000 tom6w, w tym 107 397 tom6w druk6w XIX i XX w., 
35 565 starych druk6w i 7038 r�kopis6w. W marcu 1947 r. przybywa ze 
Lwowa drugi transport, zawierajqcy 67 381 ksiqi:ek, w tym 60 340 to
m6w druk6w nowych oraz 7041 starych druk6w. W tym samym roku 
i nast�pnym Ossolineum odzyskuje przesz!o 2000 r�kopis6w (w tym r�
kopis Pana Tadeusza), tylez starych druk6w, ca!y zas6b dyplom6w 
(1815 sztuk) i oko!o 5000 sztuk grafiki wywiezionych jeszcze w czasie 
wojny przez Niemc6w. ze Lwowa. Powracajq tei zagubione w czasie 
wojny r�kopisy Fredry i Reymonta. Ponadto zasoby biblioteczne wzbo
gacajq liczne dary. Do powazniejszych sposr6d nich naleiq przekazane 
w 1949 r. przez Ministerstwo Oswiaty zbiory podworskie Branickich 
z Suchej (stare druki, czasopisma, broszury i druki polskie i obce z xr,x 
i XX w., razem 16 528 tom6w) oraz Lubomirskich z Przeworska (oko!o 
10 000 tom6w). Trafia tu takze ksi�gozbi6r polski Biblioteki imienia 
J. S. Bandtkiego z Cieplic (okolo 7000 tom6w). Dzi�ki rewindykacjom 
i darom (w pierwszych latach zakup6w prawie nie prowadzono) w koricu 
1952 r. Biblioteka Ossolineum dysponuje jui P?Waznym ksi�gozbiorem 
liczqcym 305 128 tom6w druk6w nowych i starych, 9195 r�kopis6w, 
1864 dyplom6w i 27 457 sztuk zbior6w graficznych, reprezentujqcym 
powaine \\7alory naukowe. Nap!ywajqce zbiory znalaz!y pomieszczenie 
w przekazanym Bibliotece przez Uniwersytet zabytkowym budynku 
przy ul. Szewskiej 37. 

Do planowego rozpakowywania skrzyri i opracowywania ksi�gozbio
ru przystqpil 14-osobowy zesp6! pod kierownictwem Franciszka Pajqcz
kowskiego w dniu 15 X 1946 r. Koniecznosc szybkiego udost�pnienia 
jedynego w6wczas we Wroc!awiu powainiejsz�go ksi�gozbioru polskiego 
do cel6w naukowych i dydaktycznych oraz brak dokumentacji biblio
tecznej i podstawowych pomocy naukowych (encyklopedii, bibliografii 
i s!ownik6w) sk!oni!y zesp6l do zastosowania skr6conych zasad opraco
wania. Katalogowano .bez odsy!aczy, kart seryjnych, rozwiqzywania pseu
donim6w, nie czyniono iadnych poszukiwari bibliograficznych. Dzi�ki 
temu jednak martwy zbi6r szybko przeradza! si� w bibliotek�. Przy tym 

Ossolineum we Wroclawiu (Rok 1948) (tamie, 1948, s. 563-575); t e n Z e, Zaklad 

Narodowy im. Ossoliiiskich w ostatnim dwudziestoleciu (1928-1948) (Rocznik Za

kladu Narodowego im. Ossoliriskich, t. III, Wroclaw 1948, s. 587-647); t e n Z e, 

Biblioteka Zakladu Narodowego im. Ossotiiiskich w 1949 roku (Sob6tka, 1949, 

s. 290-294); t e n Z e, Bibliografia dotyczqca Zakladu Narodowego im. Ossoiifiskich 

we Wroclawiu, 1946-1952 (Rocznik Zakladu Narodowego im. Ossolillskich, t. IV, 

Wroclaw 1953, s. 382-401); t e n Z e, SzeSC lat pracy Zakladu Naradou;ego im. 
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uwzgl�dniajqc potrzeby miejscowego srodowiska naukowego najpierw 
opracowywano dziela autor6w polskich, monografie literackie i histo
ryczne, nast,:pnie dalsze polonik!J, na koncu zas ksiqzki obce. Do konca 
1952 r. w zasadzie ca!osc ksi�gozbioru zostala opracowana i mogla byc 
udost�pniona czytelnikom. 

Porzqdkowanie r�kopis6w bylo o tyle latwiejsze, ze okolo 6000 spo
sr6d nich figurowalo w Katalogu r�kopis6w W. K�trzynskiego i powielo
nym inwentarzu czy tez katalogu r�kopis6w ze zbior6w Pawlikowskich 
w opracowaniu M. G�bar-owicza, a tylko okolo 2200 jednostek wyma
galo calkowitego opracowania. Totez ad razu przystqpiono do por6wna
nia przekazanych zbior6w z katalogami i opracowania nieopracowanych. 
Prace te doprowadzily do wydania dwu tom6w inwentarza r�kopis6w 
pod redakcjq J. Turskiej. Pierwszy z nich ukazal si� juz we WTzesniu 
1948 r., drugi zas w kwietniu roku nast�pnego. 

W 1948 r. powstaje Gabinet Grafiki, kt6ry w ciqgu pi�ciu lat powi�
ksza zbi�ry z 2212 do 27 457 sztuk, udost�pniane w miar� opracowywa
nia. 

W tymze samym roku przystqpiono do wypakowywania i porzqdko
wania ponad 54 000 starych druk6w. W trakcie opracowania podzielono 
je na trzy grupy: inkunabuly, druki z OOVI w. oraz polonika �VII 
i XVIII w., co znacznie przyspieszylo ich udost�pnienie. 

Wraz ze wzrostem zasob6w Biblioteki oraz szybkq popraw'l mozli
wosci udost�pniania zbior6w obserwujemy tez rozw6j organizacyjny 
plac6wki. W rok po jej powstaniu, obok istniejqcych juz dzial6w ma
gazyn6w i oprawy oraz dzialu opracowania, powstajq nowe dzialy: uzu
pelniania, cza;mpism, r�kopis6w i udost�pniania, w 11948 r. powstaje Dzial 
Starych Druk6w i Gabinet Grafiki, w 1950 r. Dzial Katalogu Systema
tycznego, w 1951 r. Gabinet Marksizmu-Leninizmu, Pracownia Mikro
filmowa i Referat Informacyjno-Bibliograficzny. Bibliot<aka staje si� 
sprawnym, wszechstronnym i nowoczesnym warsztatem pracy dla roz
woju nauki polskiej i kultury. 

Przenies'ienie zbior6w oraz odbudowa Biblioteki Ossolineum we Wroc
lawiu zapoczqtkowaly takze zmiany jej dotychczasowego statusu praw
nego. Istnienie Biblioteki fundacyjnej, jak'l bylo Ossolineum do 1939 r., 
opierajqcej swe istnienie na dochodach z Wydawnictwa, na dochodach 
z ustanowionej przez J 6zefa Maksymiliana Osso)inskiego fundacji oraz 
ofiarnosci spoleczenstwa, w nowych warunkach ustrojowych bylo nie
mozliwe_ Dlatego grono os6b z rektorem S. Kulczynskim, prezesem 
Sp61dzielni Wydawniczej „Czytelnik" J. Borejsz'l i dyrektorem A. Kno
tem postanowilo reaktywowac dzialajqce we Lwowie w latach 1926-1939 
Towarzystwo Przyjaci61 Ossolineum, kt6rego celem bylo w6wczas poma
ganie Zakladowi i wzbogacanie jego zbior6w. J ednakze cele i zadania 
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powolanego we Wroc!awiu w dniu 10 XI 1946 r. Towarzystwa, w kt6rego 
sklad weszli liczni przedstawiciele nauki i kultury z calego kraju, by!y 
znacznie szersze. Jego statut z 1947 r., nawiiizujiic do chlubnych tra
dycji lwowskiego TowarzY5twa Przyjaci6! Ossolineum, zapowiada! reali
zacj� tych samych ce16w, a mianowicie „roztoczenie opieki nad rozwo
jem Zakladu Narodowego im. Ossoli.nskich, sledzenie jego potrzeb, po
pieranie jego ce16w i wzbogacanie jego zbior6w" poprzez: ,,a) budzenie. 
zainteresowania w spo!eczeri.stwie dla »Ossolineum«, b) popieranie reali
zacji ce16w wymienionych w Akcie Fundacyjnym J6zefa Maksymiliana 
Ossoliri..skiego, c) wynajdywanie, wyjednywanie i nabywanie dla Zak!a
du Narodowego im. Ossoliri..skich dar6w i depozyt6w od os6b prywatnych, 
d) zbieranie fundusz6w, e) wyst�powanie wobec wlasciwych wladz z ini
cjatywii w sprawie uporz11dkowania podstaw prawnych i maj'ltkowych
dzia!alnosci ZNiO". Dzia!alnosc Zak!adu w cif!gu jego pierwszych wroc
lawskich lat zabezpieczaly dotacje finansowe z Ministerstwa Oswiaty, 
Wojew6dzkiej Rady Narodowej i Miejskiej Rady Narodowej we Wroc!a
wiu. W marcu 1947 r. prezes Rady Ministr6w powiadomi! Zarziid Towa
rzystwa Przyjaci6! Ossolineum, :i:e Prezydium Rady Ministi;6w przyst'l
pi!o do opracowania rozporz11dzenia Rady Ministr6w w sprawie uznania 
Towarzystwa za stowarzyszenie wy:i:szej u:i:ytecznosci i nadania mu sta
tutu upowa:i:niaj11cego go do zarz11dzania ca!ym maj11tkiem Zak!adu Na
rodowego im. Ossoli.nskich a:i: do czasu uregulowania stanu prawnego. 
Oznacza!o to obj�cie opieki nad Zak!adem przez Prezydium Rady Mi
nistr6w, kt6re umiesci!o go w swoim bud:i:ecie. Zapowiadane uprawnie
nia stowarzyszenia wy:i:szej u:i:ytecznosci otrzyma!o Towarzystwo w kwiet
hiu 1948 r. Zatwierdzony w 1949 r. nowy statut poszerza! jeszcze bardziej 
zakres dzia!ania Towarzystwa, do kt6rego obowi11zk6w obok zadari.. wy
mienionych w statucie z 1947 r. (opr6cz punktu e) nale:i:ec mia!o tak:i:e 
,,zarz11dzanie maj11tkiem ruchomym i nieruchomym oraz ·bie:i:11cymi spra
wami Zak!adu Narodowego im. Ossoliri.skich na podstawie i w granicach 
upowa:i:nieri. udzielonych Towarzystwu przez w!adze nadzorcze, do czasu 
uregulowania podstaw prawnych i maj11tkowych ZNiO". Do tych „spraw 
bie:i:11cych" nale:i:a!o mi�dzy innymi przyjmowanie i zatwierdzanie spraw 
personalnych, odbudowa budynku, rewindykacja zbior6w i sprawy prze
niesionego z Krakowa do Wroc!awia z dniem 1 VI 1947 r. Wydawnictwa. 
Z pocz11tkiem 1950 r .. dzia!alnosc Zarz11du Towarzystwa Przyjaci6! Osso
lineum zosta!a zawieszona, po czym opiek� nad Zakladem obejmuje jako 
komisarz r211du do spraw Ossolineum J. Borejsza. 

Nowy okres w dzialalnosci Zakladu zapocz11tkowuje rok 1953. W dniu 
14 lipca tego:i: roku Prezydium Rz11du zatwierdzi!o uchwa!� Prezydium 
Polskiej Akademii Nauk z 5 maja w sprawie przej�cia Zak!adu Narodo
wego im. Ossoliri.skich oraz jego podzialu na dwie odr�bne plac6wki: Za-
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k!ad Narodowy im. Osso!inskich-Biblioteka i Zaklad Narodowy im. 
Ossolinskich-Wydawnictwo. J ednoczesnie Blblioteka uzyskala statut, 
kt6ry nada! jej osobowosc prawn'l oraz okresli! zakres i zasady dzia!a
nia. Miala ona, podobnie zresztq jak to mialo miejsce dotqd, gromadzic, 
przechowywac i udost�pniac calosc polskiego pismiennictwa humanistycz
nego oraz prowadzic prace naukowo-badawcze, edytorskie i konstrukcyj
ne z zakresu historii literatury, historii polityczno-spolecznej i gospodar
czej, dziej6w ksiqzki, bibliografii i bibliotekoznawstwa. Jednoczesnie 
z ostatec·znym unormowaniem podstaw prawnych Biblioteki stworzone 
zostaly dla jej dzia!alnosci odpowiednie warunki materialne, dzi�ki kt6-
rym zyska!a ona trwa!e podstawy da dalszego rozwoju. Nast�pne lata 
przynosz'l dalszy rozw6j Biblioteki pod wzgl�dem organizacyjnym. 
W 1955 r. powstaje Dzia! Numizmatyczno-Sfragistyczny, w 1957 r. Kar
togTafii oraz w 1964 r. Dokument6w Zycia Spo!ecznego. Jednoczesnie 
szybko rosn'I zbiory biblioteczne, ca ilustrui'I ponizsze dane z 1955 
i 1969 r. 

druk6w (wraz z czasop. 
i drukami st.) 

r�kopis6w 
dyplom6w 
grafiki 
numizmat6w 

druk6w starych 
czasopism 

map i atlas6w 
dokument6w zycia spo!ecznego 
filmoteka 

Razem 

1955 

337 185 tom6w 

10 489 j ednostek 
1 920 

48 381 szt. 
16 411 

414 386 

1969 

387 674 tom6w 

13 503 jedn. 
2 085 

100 902 szt. 
91 600 
68 392 
62 749 vol. 

8 803 
24 762 szt. 
44 15 rolek 

764 885 szt. 

Wraz ze wzrostem ilosciowym wzrasta!a wartosc zbior6w i ich przy
datnosc da badan naukowych. 

Ossolineum jest bibliotek'! specjalistycznq, nie korzystaj!jC!j z egzem
plarza obowiqzkowego, Jecz gromadzqci\ druki polskie i slavica drog'I 
kupna, dar6w i wymiany. Coroctnie liczba druk6w nowych wzrasta 
o oko!o 10 000 wolumin6w. Wsr6d ksi'!zki nowej przewazai'I zdecydowa
nie rozprawy z dziedziny historii i literatury, nast�pnie zas z dziedziny 
filologii i j�zykoznawstwa, zagadnien panstwa i prawa, filozofü, historii 
filozofii i psychologii. Liczne S'! tez dzie!a z zakresu sztuk plastycznych, 
muzyki wychowania i oswiaty. W zbiorach znajduje si� wiele pierwszych 
wydan dziel pisarzy polskich, wykorzystywanych cz�sto jako podstawa do 
reedycji dziel klasyk6w. W zakresie wymiany dziel humanistycznych 
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Biblioteka utrzymuje zywq wsp61prac„ z wieloma plac6wkami w kraju 
i za granicq. 

Podstawowq cz„sc: zbior6w wydawnictw periodycznych stanowiq cza

sopisma z dziedziny humanistyki oraz czasopisma o charakterze politycz
nym, choc napotkac wsr6d nich mozna ta'kze czasopisma gospodarcze, 
przyrodnicze, kobiece i inne. Dla historyka duz,i wartosc badawcz,i posia
daj,i czasopisma z pierwszej polowy XIX w., szczeg6lnie zas licznie re
prezentowane pisma emigracyjne i powstancze oraz pisma naukowe 

i o charakterze kulturalno-oswiatowym. 
Zbi6r r„kopis6w Ossolineum, jeden z najwi<,kszych tego typu zbio

r6w w kraju, stanowi cenny warsztat naukowy do badan historii litera
tury mII-:lm{ w., historii politycznej XV-�X w. oraz historii gospo

darczej Polski XIII-XiX w., szczeg6lnie zas jej ziem poludniowych i po
ludniowo-wschodnich. Z cenniejszych na uwag„ zas!uguj,i archiwa rodowe 
Cienskich z Okna, Grabowskich z Biswicz, Lubomirskich z Kruszyny, 
Rzeczyckich-Mnisik6w, Wodzickich z Koscielnik, Dzieduszyckich z Po
turzycy i szereg innych. Zbiory kolekcjonerskie reprezentuj,i spuscizny 
Wiktora Gomulickiego, Aleksandra Czolowskiego, archiwa dzialaczy, jak 

Marii i Boles!awa Wys!ouch6w, oraz spuscizny czo!owych historyk6w 
polskich: Augusta Bielowskiego, Wojciecha K„trzynskiego, Jana Ptasni

ka, Oswalda Balzera, Stanis!awa Zakrzewskiego i innych. Tu miesci si„ 
tez stale uzupelniany i licz,icy dzis 'kilkaset jednostek zbi6r pami<,tnik6w 
oraz bogate zbiory korespondencji wybitnych osobistosci XIIX i XX w.: 

uczonych, pisarzy, artyst6w i polityk6w. Sposr6d pami„tnik6w, wspo
mnien i dziennik6w nabytych w latach powojennych wymienic mozna pa
mi„tniki Stanislawa Czekanowskiego, J 6zefa Kapuscinskiego, Fe!iksa 

Mlynarskiego, Edwarda Os6bki-Morawskiego, Wandy Papiewskiej, Ma
riana Rosco-Bogdanowicza, W!adyslawa Sikorskiego, Marcina Smarzew
skiego, Wincentego Witosa, Alfreda Wysockiego, Edmunda Zalewskiego 

i wielu innych. Z korespondencji nabytych po wojnie zasluguj,i na uwag„ 
Jisty W!adyslawa Belzy, Wilhelma Feldmana, J6zefa Mehoffera, Broni
slawy Rychter-Janowskiej, Karola Szymanowskiego i fragment korespon

dencji Alfreda Wysockiego. Obok rzeczy nowych znajduj,i si" w Biblio
tece takze liczne zabytki r<,kopismienne sredniowieczne, z kt6rych naj
starsze pochodz,i z XIII w. 

Szczeg6lnie cenny jest zbi6r autograf6w dzie! wybitnych pisarzy pol
skich, poczynaj,ic od wczesniejszych: Lukasza Opalinskiego, Andrzeja 

Morsztyna i Wac!awa Potockiego, poprzez Elzbiet„ Druzback,i, Igna,ego 

Xrasickiego, Franciszka Karpinskiego, Jana Pawla Woronicza, Juliana 

Ursyna Niemcewicza, Aleksandra Fredr", Adall)a Mickiewicza (z r<,kopi

sem Pana Tadeusza na czele), Juliusza Slowackiego, Seweryna Goszczyn
skiego, Teofila Lenartowicza, Wincentego Pola, J ana Kasprowicza, Stefa-
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na Zerornskiego, Henryka Sienkiewicza, Gabriel,: Zapolsk'l, Wladyslawa 
Stanislawa Reyrnonta, Leopolda Staffa i wielu pisarzy wsp61czesnych. 

Oddzielny, lecz integralnie z dzialern r,:kopis6w zwiqzany zbi6r sta
nowi filrnoteka, na kt6rq skladajq si,: kopie rnikrofilrnowe najcenniej
szych wlasnych zbior6w bibliotecznych i zbior6w obcych, szczeg61nie zas 
r,:kopis6w. Ilosc tych z bior6w systernatycznie wzrasta. 

Biblioteka dysponuje tei jednyrn z najwi,:kszych obok Biblioteli:i 
Narodowej, Biblioteki Jagiellonskiej i Biblioteki Uniwersyteckiej w War
szawie zbiorern druk6w starych, stanowiqcych cennq podstaw,: do badan 
z zakresu historii Polski oraz historii literatury i kultury polskiej doby 
przedrozbiorowej. Skladajq si,: nan 395 druk6w wydanych do 1500 r., 
1773 tytuly polonik6w z XVI w. (na 2758 tytu16w wydanych w tyrn 
okresie w Polsee), okolo 12 000 polonik6w z XVII w. i okolo 30 000 polo
nik6w z X1VIII w. Reprezentui'l one wszystkie gal,:zie pismiennictwa 
polskiego z licznych osrodk6w drukarskich Rzeczypospolitej szlacheckiej. 
Na uwag,: zaslugujq starannie kompletowane dziela literackie, politycz
ne, naukowe, dydaktyczne oraz druki urz,:dowe, ulotne oraz kalendarze, 
wsr6d nich wiele „bialych kruk6w". Obok dziel zwartych zbi6r staro
druk6w zawiera takie pokaznq liczb,: czasopism i gazet z konca XVII 
i z XVIII w. 

W zbiorach grafiki znajdujq si,: liczne portrety polskie (drzeworyty, 
litografie i staloryty), bogaty zbi6r rycin od konca XVIII w. ai po wsp6!
czesne reprezentujqce rni,:dzy innymi tw6rczosc Bartlomiejczyka, Brand
la, Chodowieckiego, Chrostowskiego, Cieslewskiego (syna), Gorynskiej, 
Jakubowskiego, Krasnod,:bskiej-Gardowskiej, Kulisiewicza, Mro:i:ewskie
go, Norblina, Pankiewicza, Plonskiego, Skoczylasa, Stellera, Rubczaka 
i Wycz61kowskiego. Biblioteka posiada tei jeden z najbogatszych w kra
ju w zbiorach publicznych zbi6r ekslibris6w, cenny zesp61 teatralnych 
fotografii oraz zbi6r miniatur portretowych artyst6w polskich i obcych. 
Zbi6r polonik6w uzupelniajq rysunki artyst6w wloskich: Rafaela, Andrea 
de! Sarto, Vasari, Veronese, Tycjana, Tiepolo, Veroccio, i niderlandzkich: 
Rembrandta i Jana Breughela (starszego). 

Na zbiory Dzialu Nurnizrnatyczno-Sfragistycznego skladaj11 si,: nu
rnizrnaty, rnedale, pieni11dz papierowy, sfragistyka i „varia". Nurnizrnaty 
reprezentuje gl6wnie rnennictwo polskie od okresu piastowskiego po 
wsp61czesne. Wsr6d nich najcenniejsze S'l najstarsze dukaty Piast6w 
slqskich, rnonety Waclawa I ksi,:cia legnickiego i ksi,:cia Bolka II swid
nicko-jaworskiego z drugiej polowy XIV w. oraz grubsze sztuki dwu-, 
pi,:cio- i dziesi,:ciodukatowe, bite za czas6w kr616w Zygrnunta III, Wla
dyslawa IV i Jana Kazirnierza. Do najcenniejszych rnedali dotyczqcych 
Polski naleiq kr6lewskie rnedale historyczne XVI-X•VIII w., rnedale 
panujqcych okresu porozbiorowego, rnedale osobowe poswi,:cone wy-
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bitnym postaciom ze swiata nauki, kultury i sztuki oraz medale. upa
mi�tniajiice donios!e wydarzenia natury politycznej i kulturalnej, jubi
Jeusze i zjazdy, wystawy itp. Wsr6d nich znajdujq si� dzie!a najwybit
niejszych rytowniköw z okresu renesansu, oaroku i okresu nowszego. 
Pieniiidz papierowy reprezentuje pe!na kolekcja banknotöw polskich od 
kosciuszkowskich biletöw z!otowych z 1794 r. poczynajqc, na wspö!czes
nych pr6bnych emisjach banknotöw i monet polskich koncziic. Zbiory 
uzupe!nia kolekcja piecz�ci i t!ok6w piecz�tnych oraz zbiör „variöw", 
na ktöre sk!adajq si� medaliony, medaliki, ordery i odznaki panstwowe. 

Pracownia kartograficzna zgromadzi!a cenny zbiör map i atlas6w 
z XVI-XVIII w. oraz gromadzi wsp6!czesne wydawnictwa kartogra
ficzne, ze szczeg6lnym uwzgl�dnieniem silesiak6w. Gabinet Marksizmu
-Leninizmu zgromadzi! wiele unikalnych druk6w zwartych i czasopism 
z XIX i XX w. o tresci zwiiizanej z ruchami demokratycznymi, niepo
dleg!osciowymi i rewolucyjnymi. W Dziale Dokumentöw Zycia Spo!ecz
nego znalezc mozna cenne materia!y dotycziice ;i;ycia spo!ecznego i kul
turalnego Wroc!awia w postaci plakat6w, afisz6w, biuletyn6w, prasy 
zak!adowej, fotogazetek, druk6w ulotnych, dokumentacji fotograficznej, 
program6w imprez, zaproszen itp. 

G!6wnym zadaniem Biblioteki od chwili umieszczenia zbior6w we 
Wroc!awiu by!o jak najszybsze ich udost�pnienie czytelnikowi. Totez 
po tymczasowym opracowaniu pierwszej partii zbior6w uruchomiono 
prowizorycznii czytelni� dysponujiicii . 32 miejscami, kt6rej otwarcie 
w dniu 1 IX 1947 r. z radosciq powita!a mlodziez akademicka i prasa. 
Rych!o jednak okaza!o si�, ;i;e jest ona zbyt ciasna. Nowii czytelni�. lepiej 
zaopatrzonii w ksi�gozbi6r podr�czny, dysponujqcq 78 miejscami, otwarto 
16 XI 1948 r. W miar� opracowywania zbior6w ros!a ilosc udost�pnia
nych partii ksiiizek. Obecnie zbiory Biblioteki sii prawie ca!kowicie opra
cowane i dost�pne. Korzystanie z nich u!atwiajq drukowane inwentarze 
i katalogi: alfabetyczny, rzeczowy oraz inne specjalistyczne. Ksi,izki oraz 
inne zbiory sii dost�pne bqdz w czytelni gl6wnej, dysponujiicej 100 miej
scami, bqdz w 8 czytelniach specjalistycznych, dysponujiicych liicznie 
okolo 80 miejscami. Liczba korzystajqcych ze zbior6w oraz wykorzy
stanie ksi�gozbioru systematycznie wzrasta. Ilustruje to ponizsze zesta
wienie ukazuj,ice liczb� odwiedzin oraz udost�pnionych i wypozyczonych 
ksi,izek w czytelni gl6wnej. 

Liicznie do konca 1968 r. w czytelni g!6wnej zanotowano 857 754 od
wiedziny, udost�pniono 1 196 486 wolumin6w i wypozyczono 116 587 
wolumin6w. Wiele os6b korzysta r6wniez z czytelni specjalistycznych. 
W 1968 r. odnotowaly one 16 388 czytelnik6w, ktörzy skorzystali z 53 922 
jednostek. Oko!o 800/o korzystajiicych stanowiq studenci, gl6wnie filologii 
polskiej i historii. 



Rok 

1947 

1950 

1955 

1960 

1965 

1968 

Biblioteka Ossolineum 

Liczba 

odwiedzin 

1 116 

42 868 

40 953 

42 502 

49 303 

52 664 

J Udost�pniono J Wypozyczono 
wol. wol. 

2 363 47 

68 840 1 739 

77 033 8 485 

86 160 5 876 

138194 6 045 

149 210 7 344 

27!) 

Wazrn1 form& udost<,pniania zbior6w S'! organizowane w oparciu 
o w!asne zbiory lub wsp6lnie z innymi plac6wkami kultury tematyczne 

wystawy. Od poczqtku dzialalnosci Ossolineum we Wroclawiu do konca 
1969 ;. urz&dzono blisko 50 duzych i srednich wystaw. Wsr6d ich tema
tyki przewazajq wystawy literackie, artystyczne i historyczno-oswiatowe. 
Bogaty cykl wystawowy otwieraj11 wystawy: Literatura polska w auto
grafach Biblioteki Zak!adu Narodowego im. Ossolinskich we Wroclawiu 
(otwarto ill 1 X 1947 r.) z katalogiem drukowanym opracowanym przez 

T: Mikulskiego i wystawa zatytulowana Dzieje j"zyka poZskiego na 
SZqsku (otwarto ill z okazji Wystawy Ziem Odzyskanych w dniu 31 VII 
1948 r.) z katalogiem drukowanym przygotowanym przez S. Rosponda. 

Z wi<,kszych warto jeszcze wymienic wystaw<, pt. Mickiewicz-Puszkin, 
przygotowan11 z okazji 150 rocznicy urodzin Mickiewicza i Puszkina, 
prezentowan11 w 27 miejscowosciach dla ponad 150 000 os6b, wystaw<, 

Slowacki w zbiorach i publikacjach Ossolineum (otwarta 14 XI 1959 r.} 
z katalogiem drukowanym opracowanym przez W. Floryana i B. Za
krzewskiego, wystaw<, pt. Dawna prasa polska w zbiorach Biblioteki 
Zakladu Narodowego im. Ossolinskich (otwarta 4 V 1961 r.), wystaw<, 
pt. Ksiqzka polska i wybitni ksi"garze ad XV do XIX w. (otwarta 2 XII 

J 964 r. z okazji obchod6w 600-lecia ksi<,garstwa polskiego), wystaw<, 

1000 lat monety na ziemiach polskich (otwarta 11 V 1!)66 r.) z katalo

giem drukowanym J. Szwagrzyka, wystaw<, jubileuszow11 przygotowan11 

na obchody 150-lecia powstania Zakladu, wystaw<, Poczqtki odrodzenia 

polskiej panstwowosci 1914-1922 (otwart11 5 XII 1968 r.) oraz wystaw<, 

zatytulowan11 Miko!aj Rej i jego epoka (otwarta 5 X 1969 r.). Wystawy 

ossolinskie zapoznawaly spoleczenstwo z tradycjami polskiej kultury 

oraz jednoczesnie informowaly sw'iat naukowy o zasobach zr6'rllowych 

Biblioteki. Byly one tez wyrazem aktywnego jej udzialu w zyciu kul

turalnym Wroclawia i kraju. 

Biblioteka udost<,pnia tez swoje zbiory przez realizacj<, we wlasnej 

stacji reprograficznej zam6wien na mikrofilmy i fotoodbitki r<,kopis6w, 

starodruk6w i innych zbior6w. Szczeg6lnie wiele tego rodzaju zam6wieri 

naplywa z zagranicy. 
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Ossolineum jako plac6wka Polskiej Akademii Nauk realizuje takie 
wlasny plan naukowo-badawczy, wi'li'!CY si� zgodnie z jego statutem 
z dokumentacjq wlasnych zasob6w i historiq kultury polskiej, ze szcze
g6lnym uwzgl�dnieniem dziej6w ksiqiki i drukarstwa. Bibliografia pra
cownik6w Osso!ineum do 1969 r. obejmuje okolo 550 prac, wliczajqc 
w to rozprawy, studia, bibliografie, katalogi, edycje zr6del, recenzje 
i artykuly prasowe pi6ra ponad 60 autor6w. Spor'! cz�sc tych publikacji 
zamieszczono w organach Biblioteki: ,,Roczniku Zakladu Narodowego 
im. Ossolinskich" i biuletynie informacyjnym „Ze skarbca kultury". 
Pierwszy z nich po reaktywowaniu doczekal si� trzech dalszych tom6w, 
J<:t6re ukazaly si� pod redakcjq M. Jak6bca (t. III) i F. Pajqczkowskiego 
(t. IV i V). Nast�pny sz6sty tom „Rocznika", zawierajqcy materialy 
z uroczystosci jubileuszu 150-lecia powstania Zakladu, ukaie si� nieba
wem. Drugi organ powolano w 1950 r. Od tego czasu ukazalo si� pod 
redakcjq E. Kiernickiego 20 tom6w biuletynu, kolejny natomiast rychlo 
trafi do rqk czytelnika. Biblioteka moie si� tei poszczycic wydaniem 
28 tom6w samoistnych prac dokumentacyjnych, edytorskich i rozpraw 
interpretacyjnych. 

Dorobek naukowy Biblioteki podzielic moina na cztery podstawowe 
dzialy: dokumentacj� zbior6w wlasnych, edycje, prace interpretacyjne 
i bibliografie. Ze wzgl�du na charakter plac6wki szczeg6lnq pozycj� w jej 
dorobku stanowiq znane i cenione przez naukowc6w i bibliotekarzy 
prace dokumentacyjne. Na pierwsze miejsce wsr6d nich wysuwajq si� 
prace dotyczqce zbior6w r�kopismiennych. Jui w 1948 r., w dwa lata 
po uruchomieniu Biblioteki we Wroclawiu, ukazal si� pod redakcjq 
J. Turskiej pierwszy tom Inwentarza r�kopis6w Biblioteki Zakladu Na

rodowego im. Ossolinskich we Wroc!awiu, a w rok p6zniej tom nast�pny. 
Wprawdzie zaciqzyl na nich pospiech, w jakim je przygotowywano, da
i'lCY o sobie wyraz mi�dzy innymi w znacznej ilosci zbyt og6lnych hasel, 
jak „varia" i „korespondencje", nieopatrzeniu ich indeksami, niemniej 

byl to pierwszy, tym wi�c cenniejszy przewodnik po zgromadzonych 
we Wroclawiu polskich zbiorach r�kopismiennych. Ich wartosc uzytkowq 
powi�kszyl wydany w 1962 r. pod redakcjq J. Turskiej Indeks do inwen

tarza r�kopis6w ZNiO we Wroc!awiu (t. I-II). W 1966 r. ukazal si� 
staranniej opracowany t. III Inwentarza r�kopis6w Biblioteki ZNiO, 

opracowany i przygotowany do druku przez A. Dician i J. Loret-Heint
sc.howq, pod redakcjq A. Fastnachta. Obecnie trwajq prace wykonczenio
we nad tomem czwartym oraz przyst�puje si� do prac nad kolejnym, 
piqtym tomem inwentarza ossolifukich ,r�kopis6w. Ponadto ukazaly si� 
dwa tomy Katalogu dokument6w Biblioteki (w 1951 i 1969 r.), przygoto
wane przez A. Fastnachta. Dzi�ki gl6wnie tym pracom zbi6r o�solinskich 
r�kopis6w nalezy bodajze do najpelniej udokumentowanych zbior6w bi
bliotecznych w kraju. 
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Najstarsza cz�sc zbioru starych druk6w ujE:ta zosta!a w Katalogu 

inkunabul6w Biblioteki, opracowanym na podstawie materia!6w Kazi
mierza Piekarskiego przez A. Kaweck,i-Gryczow,i w 1956 r., uzupe!nio
nym przez E. Triller w siedem lat p6:zniej w 15 tomie biuletynu zak!a
dowego „Ze skarbca kultury". Ponadto w 1965 r. ukaza! siE: katalog 
polonik6w x,vr-wiecznych w opracowaniu M. Bohonos, w 1969 r. Ka

talog gazetek pisanych w zbiorach Biblioteki w opracowaniu A. Bul6w
ny, a opr6cz tego ca!y szereg innych specjalistycznych prac dokumenta
cyjnych o mniejszej obj�tosci, sposr6d kt6rych na uwagE: zas!uguje 
Katalog czasopism JCVI-XVIII wieku w zbiorach starych druk6w Bi

blioteki Ossolineum, opracowany przez B. G6rsk,i, a zamieszczony w 15 
zeszycie biuletynu „Ze skarbca kultury" z 1963 r. 

Cenny fragment zbioru rysunk6w ze zbioru Pawlikowskich ujmuje 
Katalog rysunk6w wydany w 1960 r. pod redakcj,i T. Solskiego. Ostatnio 
ukazal si� drugi tom Katalogu rysunk6w w opracowaniu M. Radojew
skiego. 

Przedmiotem zainteresowan naukowych Biblioteki jest takze edy
torstwo tekst6w literackich i zr6del. I w tym zakresie wykazai: si� ona 
moze pokaznym dorobkiem. Z pozycji wazniejszych ukazaly si� w opra
cowaniu F. Paj,iczkowskiego piesni Bogusza Zygmunta St�czynskiego 
o Sl,isku, przygotowano do druku korespondencje, mi�dzy innymi 
Piotra Chmielowskiego, Ignacego Krasickiego, Adama Naruszewicza 
i Antoniego Sygietynskiego, listy Stanislawa Krusinskiego i Henryka 
Sienkiewicza, wydano pamiE:tniki J erzego Ossolinskiego, Melchiora Wit
kowskiego i J6zefa Matkowskiego, Marcina Smarzewskiego, Stanislawa 
Wasylewskiego, rejestry poborowe wojew6dztwa krakowskiego z 1629 
i 1680 r., rejestr poborowy wojew6dztwa Jubelskiego z 1626 r., lustracje 
wojew6dztwa Jubelskiego z 1661 r. i caly szereg innych. 

Ponadto ukaza!o si� wiele prac interpretacyjnych z r6znych dziedzin 
wiedzy: prace historyczno-literackie (pi6ra T. Kruszewskiej, F. Paj,icz
kowskiego, J. Pluty, R. Wo!oszynskiego), dotycz,ice historii prasy (A. Bu
l6wny, M. Klimowicza, W. Soko!owskiej, Z. Staniszewskiego, J. Szcze
panca), ksi�goznawstwa (K. Heintscha, W. Jablonskiej, H. Oprawko, 
J. Platta, J. Szczepanca), dziej6w bibliotek i archiw6w (J. Dlugosza, 
W. Jab!onskiej, J. A. Kosinskiego, J. Szczepanca, K. Szuster, J. Turskiej), 
historii spo!eczno-gospodarczej (A. Fastnachta, M. Gumowskiego, M. Hai
siga, E. Trzyny, J. Szwagrzyka), historii prawa (J. Kolasy) oraz historii 
Zakladu (F. Paj,iczkowskiego). 

Obchodzony w 1967 r. jubileusz 150-!ecia powstania Zak!adu przy
ni6sl szereg publikacji ukazuj,icych jego wklad do historii kultury pol
skiej. Do r,ik czytelnika trafila Ksirna pamiqtkowa Ossolineum 1817-

1967, popularna monografia J. Trzynadlowskiego pt. Zaklad Narodowy 

im. Ossolinskich 1817-1967, popularna monografia o fundatorze Zak!adu 
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J6zefie Maksymi!ianie Ossolinskim W. Jablonskiej, Przewodnik po Bi

bliotece K. Heintscha, Dziennik czynnosci urz�dowych ksi�gozbioru naro

dowego im. Ossolinskich we Lwowie F. Siarczynskiego, przygotowany 

przez Z. Rzep'l, praca J. A. Kosinskiego i M. Turalskiej Ofiarodawcy 
Biblioteki Ossolineum 1817-1848, J. Dlugosza Dedykacje r�kopismienne 

w zbiorach Biblioteki oraz Ossolineum w sluzbie kultury 1817-1'967. 

Informator wystawy jubileuszowej. Jubileusz zach,icil tez pracownik6w 

Zak!adu do podj,icia szczeg6lowszych badan dziej6w Ossolineum. Przy

gotowywane S'! o becnie prace o ksi,igozbiorze J 6zefa Maksymi!iana Osso

linskiego oraz monografie o zasluzonych dla plac6wki i kultury polskiej 

postaciach, jak J6zef Slotwinski, August Bielowski i Ludwik Bernacki. 

Biblioteka Zakladu Narodowego im. Ossolinskich we Wroclawiu to 
dzis jedna z najwi,ikszych humanistycznych bibliotek w kraju, plac6wka 

bogata w pamiqtki kultury narodowej od czas6w najdawniejszych po 

dzien dzisiejszy. Rozwijala si,i ona r6wnoczesnie z wroclawskq humani

stykq uniwersyteckq, wspieraj11c ill tworzeniem warsztatu naukowego 

oraz wlasnymi pracami naukowo-badawczymi. Dzi,iki temu, a takze 

najbogatszym we Wroclawiu zbiorom polskiego pismiennictwa oraz ak

tywnemu udzialowi w zyciu kulturalnym srodowiska Biblioteka Ossoli

neum wnosi trwaly wklad do rozwoju polskiej kultury narodowej na 

ziemiach zachodnich. 

DIE OSSOLINEUM-BlBLIOTHEK IN WROCLAW 

Die Anfänge der Ossolineum-Bibliothek reichen in den Juli des Jahres 1946 
zurüc,k, als in die Stadt and der Oder, die keine polnische Büchersammlung 
besass, die erste Partie der Bibliotheksbestände angekommen ist. Diese Tatsache 
bedeutete den Beginn eines raschen Wiederaufbaus dieser für die polnische 
Kultur verdienstvollen Anstalt. Seitdem, dank den Zurückforderungen und Gaben 
sowie später auch durch Einkäufe, vermehrte sich ihre Büchersammlung be
deutend. Die Bibliothek bewahrt ihren bisherigen Charakter einer Anstalt, die 
sich im Sammeln polnischen Schrifttums aus dem humanistischen Bereich speziaÜ
siert. Gleichzeitig entwickelt sich die Bibliothek auch organisatorisch; es ent
stehen neue Abteilungen, es die Leserzahl und die Anzahl der von ihnen benutz
ten Bücher. Eine wichtige Etappe in der Entwicklung der Bibliothek begann, als 
sie von der Poln. Akademie d. Wissenschaften übernommen wurde. Sie gewann 
dadurch eine festere Grundlage für ihre weitere Entwicklung. Heute verfügt die 
Bibliothek über eine kostbare Sammlung polnischer Drucke aus dem XIX. und 
XX.Jh., Uber eine reiche Sammlung von Altdrucken und Zeitschriften, über eine 
de·r grössten polnischen Sammlunge_n von Hands'chriften sowie eine Sammlung 
von Graphiken, Zeichnungen, Photographien, Münzen und Medaillen, Landkarten, 
Atlanten und Dokumenten über das gesellschaftliche Leben. Sie bilden eine wert
volle wissenschaftliche Werkstatt für Forscher der palnischen Geschichte und 
Kultur. Die Existenz der Ossolineum-Sammlungen in Wroclaw sowie die zahl
reichen wissenschaftlichen Arbeiten, die in Anlehnung an diese Sammlung ent
stehen, stellen einen wichtigen Faktor der Entwicklung der nationalen Kultur 
in den Westgebieten dar. 




