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JULJAN PELC 

WYDAWNICTWO ZAKLADU NARODOWEGO IM. OSSOLINSKICH 

W 25-LECIU POLSKI LUDOWEJ 

Powojenna dzialalnosc Wydawnictwa Zakladu Narodowego im. Osso
linskich, najstarszej dzis oficyny wydawniczej w Polsee, pocztila siti 

w 1946 r. w Krakowie. Skromne to byly pocz'ltki, bo i skromne fun
dusze, kt6re mo:i:na bylo na pierwsze prace przeznaczyc. Stanowily je 
mianowicie dochody niewielkiej wlasnej ksi'lgarni, w j ak'I przeksztalcil 
siti w czasie okupacji przedwojenny oddzial Wydawnictwa. Drugi od
dzial Wydawnictwa, dzialaj'ICY przed wojrn1 w Warszawie, zamienioriy 
w okresie okupacji r6wniez w ksitigarniti sortymentow'I, ulegl podczas 
powstania warszawskiego calkowitej ru1me. 

Ogromny gl6d ksi'!zki po wojnie, zwlaszcza zas ksi'!zki o charakterze 
podrticznikowym i tekst6w lektury pomocniczej dla ucz'lcej si'l mlo
dziezy, nakazywal to zapotrzebowanie przede wszystkim zaspokoic. St'!d 
tez jako pierwsze pozycje wypuszczcino na rynek wznowienia kilku pod
r'lcznik6w, jak: T. Lehr-Splawinskiego i R. Kubinskiego Gramatyka 

j�zyka poZskiego; J. Kleinera Zarys dziej6w Ziteratury polskiej, tom I: 
Od pocz'ltk6w pismiennictwa do powstania listopadowego; W. Moszczen
skiej i H. Mrozowskiej Historia, cz. I: Starozytnosc i wczesne srednio
wiecze; M. Auerbacha i K. D'!browskiego Gramatyka lacinska. Z tomi
k6w lekturowych szybkiego wznowienia doczeka!o si'l kilka pozycji zna
nej i cenionej serii klasyk6w literatury polskiej i obcej Biblioteka Naro
dowa: Maria Malczewskiego w oprac. J. Ujejskiego, Makbet Szekspira 
w oprac. A. Tretiaka, Skqpiec Moliera w oprac. T. Boya-Zelenskiego, 
lliada Homera w oprac. T. Sinki i KT6Z Edyp Sofoklesa w oprac. K. Mo
rawskiego. Stalo si'l to mozliwe dzi'lki obywatelskiej postawie kierow
nictwa i pracownik6w Drukarni Anczyca w Krakowie, kt6rzy przez 
okres okupacji przechowali odlewy niekt6rych tom6w Biblioteki Naro
dowej, przed wojn'I tarn drukowanych. 

Jako pierwsze zas nowosci Ossolineum po wojnie ukaza!y siti: S. Pi-
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gonia Zarys nowszej literatury ludowej Wyb6r poezji Adama Asnyka 

w oprac. J. Kijasa. 

Tak wygli,da!y pierwsze kroki. W!asciwy start do powojennej dzia

!alnosci Wydawnictwa mial nasti,pic we Wroclawiu. 

Uchwali, Zarzi,du Towarzystwa Przyjaci6l Ossolineum, sprawuji,cego 

w pierwszych latach w!adz� zwierzchnii, nad Zakladem Narodowym im. 

Ossolinskich, postanowiono dzial wydawniczy przeniesc do Wroclawia, 

gdzie od kilku miesi�cy pracowala juz druga cz�sc Zakladu - Biblio

teka. W lecie 1947 r. podj�to w iym celu prace organizacyjne, a od jesieni 

Wydawnictwo pracowalo juz we Wroclawiu. W Krakowie pozostawiono 

nadal ksi�garni� sortymentowi,. 

Poczi,tki wydawniczej pracy Ossolineum we Wroclawiu nie byly lat

we. Trzeba bylo montowac warsztat produkcyjny od podstaw, nie po

siadaji,c ani wlasnego budynku, ani drukarni, bez dostatecznej liciby 

wykwalifikowanych pracownik6w, przy pustej tece redakcyjnej i bez 

nalezytych srodk6w. W por6wnaniu bowiem z innymi instytucjami wy

dawniczymi panstwowymi, sp6ldzielczymi czy prywatnymi Ossolineum 

wystartowalo stosunkowo p6zno. W tych warunkach po zacii,gni�ciu 

kilkumilionowej pozyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego i przy 

poparciu finansowym Prezydium Rady Ministr6w kilkuosobowa grupa 

dawnych ossoli.nczyk6w przysti,pi!a do pracy. 

Wydawnictwo miescilo si� z poczi,tku w jednym, potem w dw6ch 

pokojach odsti,pionych przez Bibliotek� Uniwersytecki, w jej budynku 

przy pi. Solnym 13. Na magazyn i ekspedycj� ksii,zek odremontowano 

dwuizbowe pomieszczenie na I pi�trze zabytkowej kamienicy w Rynku 

pod nr 2. Mimo przej�cia od Biblioteki Uniwersyteckiej w niedlugim 

czasie dalszych pomieszczen na I pi�trze budynku przy pi. Solnym 13 

post�puji,cy rozw6j Wydawnictwa i koniecznosc zwi�kszania z roku na 

rok jego kadry, kazaly myslec o obszerniejszym i odpowiedniejszym 

lokalu. Gdy si� wi�c nadarzyla sposobnosc przej�cia zrujnowanej, a cz�

sciowo odremontowanej juz kamieniczki przy pl. Solnym 11, postano
wiono z niej skorzystac. Dokonczenie remontu okaza!o si� jednak bardzo 

klopofüwe i przecii,gn�!o si� ponad rok. Dopiero w sierpniu 1950 r. 
mozna bylo zaji,c parter na magazyny, a w pazdzierniku przeniesiono 
biura Wydawnictwa i Dyrekcji Zak!adu. 

Jako zasadniczy kierunek swej dzialalnosci wydawniczej powojenne 

Ossolineum wybra!o humanistyk�, w pierwszych latach przede wszyst

kim histori� literatury, histori� i histori� sztuki oraz bibliografi� i bi
bliologi�. Szczeg6lni, uwag� poswi�cono Bibliotece Narodowej, zar6wno 
przez wznawianie fomik6w przedwojenn'ych z odpowiednio poprawio

nymi wst�pami i komentarzami, jak tez przez rychle zaplanowanie to

mik6w nowych, kt6re by stanowily kontynuacj� tej pozytecznej serü. 
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W tym czasie wznowionci tez podr�cznik do nauki !aciny w oprac. prof. 
S. Skiminy oraz do nauki j�zyka polskiego w oprac. prof. W. Taszyc
kiego i S. Jod!owskiego. 

Wnet jednak wesz!y na warsztat poWazne publikacje zwi&zane z rocz
nicami Mickiewicza i S!owackiego. Pozyskawszy do swych zbior6w 
w czasie wojny tzw. r�kopis dzikowski Pana Tadeusza, postanowi! Za
k!ad udost�pnic go badaczom w postaci wydania fototypicznego, kt6re 
ukaza!o si� w styczniu 1950 r. na uroczystosc odsloni�cia pomnika Mic
kiewicza w Warszawie. Wydawanie dziel Slowackiego naleza!o do tra
dycji Zakladu, posiadaj&cego w swych zbiorach bogaty zesp6l autogra
f6w poety. Stiid tez setnii rocznic� smierci Slowackiego uczcil Zaklad 
popularnonaukowym wydaniem jego dziel pod red. prof. Juliana Krzy
zanowskiego. Ukazalo si� ono w 1950 r. w 12 tomach, w nie spotykanym 
w przedwojennych warunkach nak!adzie 20 tys. egzemplarzy. Obok 
edycji popularnej zaplanowano juz w 1948 r. wznowienie tom6w, opubli
kowanych przed wojn& i dokoriczenie krytyczno-naukowego wydania 
Dzie! wszystkich Slowackiego pod red. prof. J. �leinera. 

Wazne znaczenie dla Wydawnictwa mialo nawi&zanie w 1949 r. sci
slej wsp6lpracy z Instytutem Badari Literackich, naczeln& instytucjii 
badawczo-naukow'I w zakresie historii literatury. Instytut ten nie tylko 
pomagal i sluzyl rad'I Wydawnictwu w planowaniu redakcyjnym, ale 
r6wniez powierzal do wydania opracowane pod jego kierunkiem studia 
i monografie. Zaciesniajiica si� z roku na rok wsp6lpraca Wydawnictwa 
z Instytutem Badari Literackich zapocz&tkowala kilka serii wydawni
czych, zeby wymienic tylko najwazniejsze: Studia Historycznoliterac
kie, Ksi&ika w Dawnej Kulturze Polskiej oraz monumentalna Biblio
teka Pisarz6w Polskich, poswi�cona edycji tekst6w staropolskich, prze
waznie w postaci wydari fototypicznych. T� ostatniii seri� rozpocz�lo 
wydanie Kr6tkiej rozprawy Reja. 

Kierujiic si�- wyraznym zam6wieniem spo!ecznym powo!alo Wydaw
nictwo do zycia seri� Nasza Biblioteka. Na rynku wydawniczym dawa! 
si� bowiem odczuwac dotkliwy brak lektury szkolnej, kt6rej potrzebo
wal pilnie nie tylko uczeri, ale i nauczyciel. Dlatego tez wydanych w cza
sie niespelna roku ponad 20 tomik6w lektury obowi&zkowej w zakresie 
programu j�zyka polskiego zdobylo sobie uznanie nauczycielstwa tak 
ze wzgl�du na poprawne teksty, ja:k przede wszystkim na gruntownie, 
a przyst�pnie opracowane wst�py i komentarze. 

Nie brak r6wniez w pierwszych latach powojennego dorobku Wy
dawnictwa wartosciowych pozycji w dziale historii, jakkolwiek w po
r6wnaniu z literatur& przedstawia si� on ilosciowo nieco skromniej. Po
minqwszy juZ wznowione w 3 tomach Pisma H. Grynwasera, wskazaC 

trzeba na nagrodzonii Paristwow& Nagrodii III stopnia za rok 1952 mono-
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grafi� S. Kieniewicza o ruchu ch!opskim w Galicji w 1846 r., tegoz 
gruntowm1 prac� Sprawa wlosciaiiska w powstaniu styczniowym, stu
dium historyczno-prawne B. Lesnodorskiego pt. Dzie!o Sejmu Cztero

letniego czy tez J. Gierowskiego obszerne studium z dziej6w wewn�trz
nych Rzeczypospolitej w latach 1712-1715 pt. Mi�dzy saskim absolu

tyzmem a z!otq wolnosciq. 

Inny typ publikacji historycznych zaincj owanych przez Osso!ineum 
to wybory zr6de! obejmuj&ce historyczn'l problematyk� poszczeg61nych 
ziem polskich ze szczeg6!nym uwzgl�dnieniem spraw w!oscianskich. Po
wo!ujljc t� w pewnym sensie seri� wydawnicz'l mia!o Ossolineum na 
uwadze r6znorak'l przydatnosc tekst6w zr6d!owych podanych w kie
runkowym, krytycznym i _komentowanym wyborze. Przede wszystkim 
sz!o o student6w wyzszych uczelni, o potrzeby seminari6w uniwersy
teckich, dalej o szeroki krljg dzialaczy spolecznych, pub!icyst6w i dzien
nikarzy. Z cyklu tego ukaza!y si� w latach 1952 i 1953: Galicja w dobie 

autonomicznej (1850-1914) w oprac. S. Kieniewicza, Wielkopolska 

(1815-1850) w oprac. W. Jak6bczyka, W!adztwo Polski w Prusiech 

Zakonnych i Ksiq:i:�cych (14ß4-1657) w oprac. A. Vetulaniego, Pr6by 

reform wlosciaiiskich w Polsee XVIII wieku w oprac. S. Inglota, Ruch 

husycki w Polsee w oprac. R. Hecka i E. Maleczynskiej. 
Stosunkowo skromnie reprezentowana jest w katalogach z pierw

szych lat dzia!alnosci wydawniczej Ossolineum historia sztuki. Dopiero 
nawi&zanie w 1949 r. kontljktu z Panstwowym Instytutem Sztuki ozy
wilo t� grup� wydawnictw. Ze wsp6lpracy Wydawnictwa z tym Insty
tutem wy!oni!y si� poczljtkowo 3 serie: Zr6d!a do Dziej6w Sztuki Pol
skiej, Studia z Historii Sztuki Polskiej oraz Teksty Zr6d!owe do Dzie
j6w Teorii Sztuki. W kazdej z nich ukaza!o si� w druku do 1953 r. po 
kilka tom6w. 

Dose wczesnie zwr6cilo Ossolineum w swych zamier?eniach wydaw
niczych uwag� na grup� zr6de! do dziej6w pismiennictwa i kultury, 
jakimi SI\ pami�tniki i listy. Chocia:i: w pierwszych latach wydano ich 
niewiele (Pami�tniki Kazimierza Chh;dowskiego, Pami�tnik emigranta 
Wo'jciecha Darasza, Krakow i ziemia krakowska w okresie Wiosny Lu

d6w Fryderyka Hechla, Notatki autobiograficzne Jana Nepomucena Ja
nowskiego, Pami�tniki i wizerunki Henryka Kamienskiego, W spomnienia 
pami�tnikarskie Ludwika L�towskiego, Dziennik podr6:i:y po Anglii 
(1820-1821) Karola Sienkiewicza, W kraju i nad Bosforem (1830-1881) 

Franciszka Sokulskiego, Pami�tnik o Ignacym Chmieleiiskim Stefanii 
Wilskiej, Wspomnienia ossoliiiskie Stanislawa Lempickiego, 55 lat wsr6d 
ksiq:i:ek Jana Michalskiego, Pami�tniki (1870-1914) Stanis!awa Stem
powskiego, Listy zebrane Elizy Orzeszkowej, t. I, Listy do narzeczonej 
i zony Boles!awa Prusa, ·Listy _J6zefa Maksymi!iana Ossoliiiskiego do 
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Ambrozego Grabowskiego, Listy z wi�zienia (1879) Witolda Piekarskie
go) - to w przyszlosci cykl ten wydatnie si,: rozwinie i wibogaci. 

Ostatn'Ü\ godm\ uwagi grup,: wydawnictw stanowi'l publikacje z za
kresu bibliografii i bibliologii. Tu wskazac trzeba przede wszystkim na 
tytuly b<:d!!ce przejawem scislej wsp6lpracy obu dzialöw Zakladu -
Biblioteki i Wydawnictwa. Nalei'l do nich: opracowany zbiorowo pod 
red. J. Turskiej Inwentarz r�kopis6w Biblioteki Zak!adu Naredowego 

im. Ossolinskich we Wroc!awiu, t. I-II, Catalogus diplomatum Biblio- . 
thecae Instituti Ossoliniani. Supplementum I. Inde ab anno 1279 usque 

ad annum 1506, oraz Katalog dokument6w Biblioteki Zak!adu Narodo

wego im. Ossolinskich, cz,:sc I: Dokumenty z lat 1507-1700 - obydwa 
przygotowane przez A. Fastnachta, wreszcie ,,,;ydawnictwo ci�le o c.ha
rakterze biuletynu pt. ,,Ze skarbca kultury", maj'lce w swym zaloieniu 
publikowanie informacji dla badaczy i uczonych o materialach r,:kopis
miennych, graficznych, starych drukach i biei'lcych nabytkach w tych 
dzialach. W wyniku wspölpracy z Instytutem Badan Literackich powsta
ly i w tej dtiedzinie 3 serie: Prace Bibliograficzne, Materialy Bibliogra
ficzne oraz wspomniana jui uprzednio Ksi'!ika w Dawnej Kulturze Pol
skiej. W koncu wymienic tu jeszcze naleiy kilka wainiejszych tytulöw 
wydanych dzi,:ki inicjatywie Wydawnictwa, takich jak: J. Grycza Z dzie

j6w i techniki ksiqzki, S. Wierczynskiego Teoria bibliografii w zarysie, 

Z. Klemensiewicza Bibliografia ekslibrisu polskiego. 

Produkcj,: swoj'l lokowalo pocz'ltkowo Wydawnictwo zasadniczo 
w drukarniach wroclawskich i krakowskich. W Krakowie po przej,:ciu 
w styczniu 1950 r. ksi,:garni Ossolineum przez Central<: Obrotu Ksi<:gar
skiego „Dom Ksi'!iki" powolano ekspozytur<: Wydawnictwa, przeksztal
con'l zreszt'l wkrötce w oddzial. 

Wydawnictwo bylo w tym czasie samowystarczalnym dzialem Zakla
du, a budzet jego nie przewidywal akumulacji. Nadwyiki „ wydawnictw 
dochodowych szly na pokrycie niedoboru przy niskonakladowych ksi!!i
kach naukowych. Bylo bowiem dewiz'l Zakladu, aby dla swej produkcji 
wydawniczej, mimo wysokich nieraz jej kosztöw, utrzymac przyst,:pne 
ceny. 

Pierwsze lata pracy Wydawnictwa we Wroclawiu to okres, w ktörym 
glöwny wysilek zwröcony byl na sprecyzowanie programu wydawnicze
go, poszerzenie kr<:gu autoröw, wyszkolenie odpowiedniej kadry pracow
niköw mog'lcych sprostac ambitnym zamierzerriom Ossolineum. 

Przelomowym rokiem w iyciu powojennego Wydawnictwa Ossolineum 
byl rok 1953, kiedy to Zaklad Narodowy im. Ossolinskich przeszedl pod 
patronat Polskiej Akademli Nauk. Zarz!!dzeniem Prezesa Rady Ministröw 
z 27 VI 1953 r. Ossolineum podzielone zostalo na dwie autonomi�zne 
jednostki - Bibliotek,: i Wydawnictwo - i oddane pod zwierzchni nad-

!l - Sobötka, 1970. z. 2 
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z6r Polskiej Akademii Nauk. Jako podstawowe zadania Wydawnictwa 
zarz�dzenie to okreslalo: .,wydawanie ksiiizek, broszur i periodyköw 
z dziedziny nauk spolecznych". Pod wzg!E:dem merytorycznym nadz6r 
nad planami wydaW111iczymi Ossolineum przejiil Wydzial Nauk Spolecz
nych PAN. 

Z chwilq przejscia do Polskiej Akademii Nauk plan wydawniczy 
Ossolineum, hie zmieniajiic swego dotychczasowego charakteru huma
nistycznego, zaczii! siE: skladac z dwu niejako CZE:Sci: w pierwszej, znacz
nie wi�kszej - z ,planu plac6wek Wydzialu I PAN, niekt6rych publi
kacji centralnych i mi�zywydzialowych, p6zniej Oddzialu PAN w Kra
kowie, a takze prac towarzystw naukowych i specjalistycznych finanso
wanych przez PAN; w drugiej - z planu wlasnych inicjatyw wydawni
czych. Poszerzyl siE: wachlarz dyscyplin naukowych reprezentowanych 
w planach Ossolineum, obejmujiic prawie wszystkie galE:Zie wsp6lczes
nych nauk spolecznych: literaturoznawstwo, iE:zykoznawstwo polskie, 
slowianskie i og61ne, neofilologi�. nauki o kulturze antycznej, histori�. 
histori� sztuki, nauki prawne i ekonomi�. archeologi�. etnografiE:, etno
logi�. pedagogik�. psycho!ogi�, filozofi� i socjologi�. histor'iE: nauki, os
wiaty i szkolnictwa, orientalistyk�. bibliografiE: i bibl'iologiE:, prace mono
graficzne, wydawnictwa zr6de!, slownikowe i encyklopedyczne, wreszcie 
albumowe. 

Ossolineum rozpocz�!o odt&d obslug� wydawnicz'l takich plac6wek 
PAN, jak: Instytut Badan Literackich, Instytut Filozofii i Socjo!ogii, In
stytut Historii, Instytut Historii Kultury Materialnej. Instytut Nauk 
Prawnych, Instytut Sztuki, Zak!ad Historii Nauki i Techniki, Zaklad 
J�zykoznawstwa, Pracownia Dziej6w Oswiaty, Pracowrria Historii Cza
sopismiennictwa Polskiego XlX i XX wieku, Pracownia Psychometrycz
na, Pracownia Slownika Laciny Sredniowiecznej, Pracownia Ustroju 
i Organizacji Oswiaty. ·Publikuje prace naukowe, kt6rym patronujq: Pre
zydium PAN, Wydzial I PAN oraz takie komitety podlegle Wydzialowi 
I PAN, jak: Komitet J�zykoznawstwa, Komitet Nauk Historycznych, 
Komitet Nauk o Kulturze Antycznej, Komitet Nauk o Literaturze, Ko
mitet Nauk o Sztuce, Komitet Nauk Pedagogicznych i Psychologicznych, 
Komitet Nauk Prawnych, Komitet Neofilologiczny, Komitet Slowiano
znawstwa, wreszcie prace wszystkich niemal komisji naukowych Wydzia
lu I Oddzialu PAN w Krakowie. 

Z produkcji naukowej innych plac6wek PAN Ossolineum wydaje 
prace przygotowane -przez Biblioteki PAN w Krakowie i Warszawie, Bi
bliotek� K6rnickq, BibliotekE: Zakladu Narodowego im. Ossolinskich oraz 
Archiwum PAN. 

W planach wydawniczych Ossolineum znajdui'l takze miejsce prace 
z zakresu humanistyki tych towarzystw naukowych og6lnych i specja-
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listycznych, ktöre S'! finansowane przez Polsk& Akademit; Nauk. S& to: 
Lödzkie Towarzystwo Naukowe, Opolskie Towarzystwo Przyjaciö! Nauk, 
Wroc!awskie Towarzystwo Naukowe, Polskie Towarzystwo Archeologicz
ne, Polskie Towarzystwo Filologiczne, Polskie Towarzystwo J<;zykoznaw
cze, Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Polskie Towarzystwo 
Orientalistyczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Polskie Towarzy
stwo Socjologiczne, Towarzystwo Mi!osniköw Historii i Zabytköw Kra
kowa, Towarzystwo Mi!osniköw J<;zyka Polskiego, Wroc!awskie Towa
rzystwo Mi!osniköw Historii. 

Trudno by!oby sposröd kilku juz tysit;cy wydanych dotqd tytu!öw 
„akademickich" wymienic chociazby tylko wazne. Niepodobna jednak 
nie wskazac przynajmniej niektörych publikacji zamykajqcych w so
bie wieloletni trud badawczy czy to poszczegölnych uczonych, czy tez 
ca!ych zespo!öw. Oto - dla przyk!adu niejako - one: z wydawnictw 
centralnych PAN - S!ownik staropolski (dotychczas 33 zeszyty do has!a 
„öwdzie"), Slownik !aciny sredniowiecznej w Polsee (dotqd 19 zeszytöw 
do has!a „defalcatio"), kontynuacja rozpoczt;tego przed wojn& Polskiego 

s!ownika biograficznego (ostatnio wydany zeszyt 63 z biogramem „Ko
z!owska Maria"), S!ownik j�zyka Adama Mickiewicza (dot&d 6 tomöw 
do has!a „Pre"); z wydawnictw Wydzia!u I PAN - Pasterstwo Tatr Pol

skich i Podhala (dotychczas 7 tomöw, t. 8 w druku); z wydawnictw ih
nych placöwek PAN - Slownik polszczyzny X1VI wieku (Instytut Badai:t 
Literackich, dotychczas 4 tomy do has!a „d,;zysty"), Slownik starozyt

nosci slowiaiiskich, bt;d&cy encyklopedycznym zarysem kultury S!owian 
od czasöw najdawniejszych do schy!ku XII w. (Komitet S!owianoznaw
stwa, dot&d 3 tomy obejmujqce has!a A-0), Maly atlas gwar polskich, 
t. !-XII (Zaklad J<;zykoznawstwa), Historia Slqska (Instytut Historii, 
dotychczas ukaza!y si<; t. I, cz. 1-4 i t. II, cz. 1, obejmujqce okres do 
1806 r.), Historia nauki polskiej (Zak!ad Historii Nauki i 'Techniki, kilku
tomowa publikacja, ktörej dwa pierwsze tomy ukaz& _si<; w 1970 r.), kon
tynuacja rozpocz<;tego przed wojn& wydawnictwa Polonia typographica 

saeculi sedecimi (Instytut Badait Literackich wspölnie z Bibliotekq Naro
dow&, dot&d 6 zeszytöw), Drzwi gnieznieiiskie, t. !-II (ln$tytut Sztuki), 
S. Dettloffa Wit Stosz, t. I-II (Komitet Nauk o Sztuce). 

Röwnolegle do stale wzrastajqcego planu Akademii post<;powa! röw
niez rozwöj „planu w!asnego" Wydawnictwa. Program wydawniczy nie 
zmieni! si<;, pozosta! taki, jak przed 1953 r. Wit;cej jednak uwagi niz 
w okresie poprzednim poswit;cono w nim, w zwi&zku z rozbudowujqcymi 
si<; badaniami nad przesz!osciq i wspö!czesnosci& ziem zachodnich, tema
tyce sl&skiej. Powo!ano w tym celu 3 serie: Monografie Sl&skie Ossoli
neum, w ktörej ukazuj& si<; prace scisle naukowe, dotyczqce odleg!ej 
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i blizszej przeszlosci politycznej, spolecznej, gospodarczej i kulturalnej 
S!11ska, S!11sk w Zabytkach Sztuki (wsp6lnie ze Stowarzyszeniem Histo
ryk6w Sztuki) - cykl popularnonaukowych tomik6w o charakterze in
formacyjno-przewodnikowym, oraz Wiedza o Ziemi Naszej - popularno
naukowe monografie najbardziej interesuj11cych spraw i problem6w 
sl11skich. Poza tymi seriami Ossolineum opublikowalo wiele cennych prac 
indywidualnych z r6znych dziedzin wiedzy o ziemiach zachodnich i na
wi11zalo wsp61prac,: z Instytutem Sl11skim w Opolu i S!11skim Instytutem 
Naukowym w Katowicach. 

Gdy mowa o powi11zaniu Wydawnictwa Ossolineum z terenem, trze
ba r6wniez odnotowac fakt pomocy wydawniczej dla wroclawskiego 
i dolnosl11skiego srodowiska tw6rczego, dla pisarzy i poet6w skupionych 
w Oddziale Wroclawskim Zwi11zku Literat6w Polskich. Przejawia si,: ona 
zar6wno w wydawaniu ksi11zek pisarzy wprowadzonych_ juz na ryn�k 
czytelniczy i publikowaniu debiut6w, jak tez organizowaniu wsp6lnie 
ze Zwi11zkiem Literat6w Polskich i wydzialami kultury rad narodowych 
konkurs6w na utw6r literacki i publicystyczny. 

W dorobku inicjatyw wlasnych Ossolineum z ostatniego dziesi,:ciole
cia nie mozna przeoczyc trzech innych pozytecznych . cykli wydawni
czych. Pierwszy z nich poswi,:cony jest naukowopopularnym opracowa
niom dziej6w narod6w i panstw europejskich i pozaeuropejskich (dotych
czas ukazaly si,: historie: Danii, W,:gier, Litwy, Czechoslowacji, Rosji), 
drugi obejmuje histori,: literatury powszechnej (dotqd wydano histori,: 
literatury francuskiej, hiszpanskiej, w,:gierskiej, niemieckiej, arabskiej, 
lacinskiej), trzeci - Ksi11zki o Ksi11zce - to studia-gaw,:dy o dziejach 
ksi11zki, jej losach i milosnictwie. 

Dynamiczny rozw6j wykazala seria Biblioteka Narodowa, kt6ra 
w 1969 r. swi,:ci!a 50-lecie swego istnienia. Nie licz11c wielu wznowien, 
ukazalo si,: tu w okresie powojennym ponad 120 nowych pozycji. 

Nie spos6b wsr6d tytul6w z „planu wlasnego" Ossolineum wyliczyc 
tych wszystkich, kt6re stanowiq cenny wklad do nauki, kt6re przyczy
nily si,: do poszerzenia wiedzy o naszej kulturze. Przykladowo tylko wy
mienmy takie, jak: W. Tatarkiewicza Historia estetyki, t. !-III, T. Do
browolskiego Nowoczesne ma!arstwo po!skie, t. !-III, W. Mole Sztuka 

rosyjska do roku 1914 i Sztuka Slowian poludniowych, czy tez Miasta 

polskie w tysiqcleciu, wydane pod opiek11 Urz,:du Rady Ministr6w na 
tysi11clecie panstwa polskiegQ. 

0 wynikach dzialalnosci Ossolineum w omawianym okresie, o roz
woju jego produkcji wydawniczej, o powaznym udziale we wsp6lczesnym 
polskim ruchu wydawniczym swiadcz11 r6wniez liczby. A wygl11daj11 one 
nast,:puj11co: 



Rok 

1946 

1947 

1948 

1949 

1950 

1951 

1952 

1953 

1954 

1955 

1956 

1957 

1958 
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1 
nosc 

l 
llosc 

I 
nosc 

, arkuszy egzempla-tytulow wydaw. rzy (w tys.) 

2 30 30 

14 193 132 

37 483 178 

37 581 308 

61 981 979 

80 1015 599 

105 1733 1263 

114 1482 938 

· 113 1992 704 

181 2685 779 

208 3199 951 

215 3903 929 

218 3822 987 1 

1 
11 . 

l 
llosc 

I 
Ilosc 

Rok osC arkuszy egzempla-
tytul6w wydaw. rzy (w tys.) 

1959 257 4574 1156 

1960 235 3988 808 

1961 255 4046 789 

1962 270 4569 661 

1963 290 5821 532 

1964 296 4980 740 

1965 316 5404 768 

1966 340 5931 845 

1967 385 6554 1079 

1968 370 6670 951 

1969 397 6973 1076 

1970 

(plan) 394 7440 987 

Wraz ze zwi<:kszaniem si,: zadan i produkcji Wydawnictwa ros!a tak

ze kadra jego pracownik6w. Jak ten wzrost wygl11da! w poszczeg6lnych 

latach, m6wi11 liczby: 

1 

1 

1 1 

Liczba 

1 

Liczba Liczba Liczba 
Rok pracow- Rok pracow- Rok pracow� Rok pracow-

nik6w nik6w nik6w nik6w 

1947 8 1953 98 1959 157 1965 166 

1948 18 1954 139 1960 157 1966 170 

1949 25 1955 182 1961 159 1967 177 

1950 25 1956 184 1962 158 1968 182 

1951 45 1957 181 1963 159 1969 202 

1952 47 1958 152 1964 162 1970 210 

Dia usprawnienia swej pracy powo!a!o Ossolineum 3 oddzia!y: opr6cz 

wspomnianego juz uprzednio krakowskiego (1951 r.) powsta! w 1955 r. 

oddzia! w Warszawie, a z pocz11tkiem 1970 r. otwarto oddzia! w Gdan

sku. Zatrudniaj11 one obecnie: Krakow 20, Warszawa 22, Gdansk 8 os6b. 

G!6wnym zadaniem oddzia!6w jest wykonywanie pewnej cz,:sci og6lne
go planu Wydawnictwa zar6wno pod wzgl,:dem redakcyjnym, jak i pro

dukcyjnym w tamtejszych drukarniach; ponadto pomagaj11 one centrali 

przez utrzymywanie sta!ego kontaktu z autorami i instytucjami swego 

terenu. 

Wydawnictwo Zak!adu Narodowego im. Ossolinskich ze skromnych 
pocz11tk6w pierwszych lat po drugiej wojnie swiatowej wyros!o w okre

sie 25-lecia na jedno z najwi,:kszych w Polsee, a sta!o si,: bez w11tpienia 
najwi,:kszym naukowym wydawnictwem specjalistycznym typu humani-
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stycznego. Ksiq:i:ki z godlem Ossolineum znane i cenione Sq nie tylko 

w kraju, ale docierajq tak:i;e dzi�ki r6inym mi�dzynarodowym wysta

wom i targom, w jakich Wydawnictwo bierze udzial, do wszystkich 

cz�sci naszego globu '· 

DER OSSOLINEUM-VERLAG 
AM 25. JAHRESTAG DER VOLKSREPUBLIK POLEN 

Aufgabe dieser Übersicht ist eine kurzgefasste Darstellung der Tätigkeit des 
Ossolineum-VerJ.ags in der Nachkriegszeit. Es ist bekanntlich die älteste heute 
bestehende Verlagsoffizin in Polen (1'967 wurde der 150. Jahrestag ihrer Gründung 
gefeiert). Der Verlag begann seine Arbeit nach dem Krieg in Krak6w und im 
Jahre 1947 wurde er nach Wroclaw versetzt. In der Verlagstätigkeit des Ossoli
neum in der Nachkriegszeit gibt es zwei Perioden, deren Scheidedatum das Jahr 
1953 ist. In den ersten in Wroclaw sind die Bemühungen des Verlages hauptsäch
lich auf die Präzisierung des Verlagsprogramms gerichtet sowie auf die Erwei
terung des Verfasserkreises und Ausbildung ents.prechender Mitarbeiter. Seit 1953 
wird Ossolineum von der Polnischen Akademie der Wissenschaften betreut, und 
die meritorische Aufsicht seiner Verlagspläne übernahm die Abteilung für Ge
sellschaftswissenschaften der Poln. Akad. d. Wissenschaften. Seitdem begann die 
rasche und ,ständige Entwicklung des Veril.ages. In den Plänen des Verlages werden 
fast alle ftichtungen der zeitgenössischen Gesellschaftswissenschaften vertreten. 
Heute verfügt der Ossolineumverlag über drei Abteilungen {in Kraköw, Warszawa 
und Gdallsk), ist einer der grössten Verlage in Polen und der grösste wissen
schaftliche Fachverlag vom humanistischen Typ. 

Obwohl Ossolineum kein Regionalverlag ist, wird die immer breitere Be
rücksichtigung der schlesischen Thematik in seinen Verlagsplänen ail.s dessen 
besondere Pflicht angesehen. 

1 J. P e l c, SzeSC lat pracy Zakladu Narodowego im. Ossoli1iskich we Wro

clawiu (1946-1952). Wydawnictwo (Rocznik Zakladu Narodowego im. Ossolillskich, 
t. 1,V, Wroclaw 1953, s. 363-369); J. T r z y n a d  l o w s  k i, Wroclawski o§rodek 

wydawniczy - poczqtki i rozw6j (Slc:tski Kwartalnik Historyczny Sob6tka, R. XX, 
nr la, s. 177-189); t e n Z e, Wydawnictwo Zakladu im. Ossoli1iskich w dziesi�cio

lecie Polski Ludowei (Ze skarbca kultury, Wroclaw 1955, z. 1(7), s. 323-340); 
t e nZe, Dziesif:C lat we Wroclawiu (Zaklad imienia Ossoliriskich 1827-1956. 
W dziesi�ciolecie dzialalnoSci we Wroclawiu, Wroclaw 1956, s. 23-39); t e n z e, 
Zaklad Narodowy imienia Ossotiiiskich 1817-1967, Wroclaw-Warszawa-Krak6w 
1967; t e n Z e, Oficyna wydawnicza Ossolineum we Wroclawiu (1947-1967) (Osso
lineum. Ksi�ga pamiqtkowa w 150-lecie Zakladu Narodowego imienia Ossolil1-
skich, Wroclaw 1967, s. 275--287). 




