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K R O 5 i k_ą_„b_I_b.l.5.2_t_ę_k_i__Jągięllonskięjł

1914- 1925.
r*

Zdając sobie sprawę z powagi, znaczenia i zadania, jakie
miała w społeczeństwie, oraz wykorzystując pomyślniejszew porównaniu i z bibljotekami innych zaborów —warunki roz
woju, Biblioteka Jagiellońska starała się pozostać wierna
swej chlubnej tradycji, by kroczyć na czele wszystkich

pol

skich książnic. Aby ten cel osiągnąć, musiała Dyrekcja
Bibljoteki jeszcze przed rokiem 1914 postawić kilka postu
latów, począwszy od najważniejszego tj. budowy nowego gma
chu, konserwacji gnachu starego, pomnożenia dochodów zarówno jak dni,godzin i miejsca dla korzystających, a
skończywszy na wykładach bibljotekarskich na Uniwersytecie
Jagiellońskim.Dzięki odpowiednim zabiegom u władz' krajo-

nie/
v;ych i państwowych,uwzględnię wielu postulatów było
na najlepszej drodze, gdy wszystko przerwał wybuch wojny.

Teraz nie tylko rozwój Bibljoteki musiał się załamać,
lecz nastąpiło obniżenie dotychczasowego poziomu.Na skutek
nakazu Magistratu Krakowskiego z dnia 1.VIII I*. 74/ 1914
V a mob. musiano w dniu 12. sierpnia 1914 r. oddać cały
gmach Collegium Nowodworskiego, gdzie mieściły się czy
telnie i biura bibljoteczne, na cele wojskowości, która
urządziła tu szpital wojskowy. Urzędowanie musiano przenieść
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do magazynów, gdzie w sali Obiedzińskiego utworzono
także prowizoryczna czytelnię dla dziesięciu osób. Gdy
z nastaniem pory zimowej magazyny wskutek braku urządzeń
dla opalania i oświetlenia stały się odpowiedniemi nawet
do tak ograniczonego sprawowania czynności bibliotecznych,
musiano urzędowanie ograniczyć do wypożyczalni i załatwia
nia najważniejszych spraw bieżących oraz strzeżenia zbio
rów , a to tam więcej, że częśó urzędników i woźnych peł
niła służbę wojskowa, względnie bawiła na ewakuacji. Czy
telników zaś skierowano do Akademii Umiejętności, gdzie na
prośbę Bibljoteki Jagiellońskiej urządzono dla nich tym
czasową czytelnię, do której woźni Bibljoteki Jagiellońskiej
zanosili codziennie potrzebne książki i pracujących tam
■V

czytelników obsługiwali.W czasie oblężenia

Krakowa

przechowano

rękopisy i cimelia w piwnicach , nie pozwalając na wywiezienie
niczego do Wiednia.Były też u nas w przechowaniu cenne depo
zyty 17 Bibljoteki Uniwersyteckiej we Lwowi*1.
Dotkliwa stratę poniosła Bibljoteka Jagiellońska
wskutek wojny także w swoich dochodach, tracęc z powodu
małe;; liczby zapisującej się na Uniwersytet młodzieży okrą
gło 10.000 Koron. Mimo tak niepomyślnych warunków pomnożył
się zasób bibljoteczny i w tym roku znacznie /zobacz tabelę 1/,
wydano też drukiem katalog czasopism Bibljoteki

Jagiellońskiej,

który przyczynił się do poważnego uproszczenia manipulacji
bibljotekarskiej. W roku

1915 i pierwszej połowie roku 1916
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sytuacja finansowa Biblioteki uległa dalszemu pogorszeniu,
zmniejszono bowiem uposażenie na rok 1 9 1 5 /1 6 do 2/ 3 , podczas
gdy taksy akademickie spadły do połowy.Bało się to odczuć
tern boleśniej,

że równocześnie zaczęła rosnąć drożyzna

książki, przyczem stosunki wojenne utrudniły nabywanie dzieł
francuskich,angielskich i włoskich. Taki stan musiał spowodować
rosnące szybko luki zwłaszcza w zbiorze bieżącym czasopism,
których zapełnienie wymagać będzie specjalnej dotacji.Obniżyła
się również liczba egzemplarzy obowiązkowych,a to wskutek
ilościowego obniżenia się polskiej produkcji drukarskiej,

oraz

trudności komunikacyjnych. Jeżeli mimoto liczba przybytków
jednak

przewyższyła w tym roku ich liczbę zeszłoroczna, to

zawdzięcza się to licznym darom, z których największym i najcen
niejszym był legat śp. Ks. Prof. Bra. Stefana Pawlickiego,
obejmujpcy

5605 dzieł o przeszło lo.OOO tomach. Frekwencja

przez cały rok 1915 była znikoma / zobacz tabelę 2/ a to dzięki
temu, iż cały budynek nowodworskiego aż do 12 listopada 1915
zajęty był przez szpital wojskowy.Kiedy jednak w grudniu 1915
został skutkiem usilnych zabiegów

Byrekcji i władz Uniwersy

tetu Jagiellońskiego przez wojskowość oddany z powrotem,
odrestaurowano i oczyszczono lokal niezwłocznie i 15 stycznia

1916 oddano go ponownie do użytku publicznego. Teraz podniosła
się odrazu

frekwencja znacznie.Botkliwy stratę poniosła

Bibljotek© Jagiellońska przez

śmierć swego urzędnika śp.Bra

Ludwika Bykowskiego ,który poległ w bitwie pod Klimontowem 19.
maja 1915.

Role administracyjny od l.lipca 3516 do Jo czerwca 1 ° 1 7
można pod względem działalności Bibijoteki
2a ^
rok wojenny . Bibljoteka była o W t a

^

^

^

± ^

dotkliwego braku urzędników i służby podtrzymała swoje
^
~
yj

W W k i 0 h kierunkach. Gdy więc porówna się wyniki

ten rok z wynikami ostatniego roku przedwojennego, wtedy
na jaw szkody, jakie wojna tu poczyniła. Frekwencja

spadła w porównaniu ze etanem przedwojennym nim a l do połowy
obniżyły się też dochody Mbljoteki do 19.438 koron, podczas’
6dy w roku 191 J wynosiły 36.388 koron.W następstwie tego
zmniejszyła

si? prawie do połowy liczba nabytych dzieł,zwła-

«...- że się zwiększyły koszty administracyjne i oprawa
icaiożek
x , .
* opadła też jeszcze bariiłlo-i
v
kowych / i265 na 754 t ,
egzemplarzy obowiez.
brak
A Naibole^i®3 jednak daje się odcz^
- a k czasopism n a u k o ^ h z państw, będących w nieprzyjacielski
osunmach z monarchje austrajaoko -węgiersko. Przybytek o
4744 tomów w tym roku w wielkiej mierze jest do zawdzięczenia

oarom, jak Instytutu rolniczego w Puławach,

p.

Marji Milieskiej

sO ojcu generale Klemensie Kołaczkowskim, śp. in4. J.WieczórkiewiczŁ i innych. Bardzo dotkliwie
ilwle zaciężyła wojna na gmachu
Collegi’im maius . Zaraz z jej rozpoczęciem została przerwana
-.go tak Pilna restauracja, a w omawianym rota zdjęto nadto
. mego miedziany dach, dajoc mu tymczasowe pokrycie z

paPy

ogniotrwałej.Musiała też Blbijoteka walożyó w tym rota - jak
zresztą ogół mieszkańców Krakcv.a z Przykrym brakiem opału!
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tst, iż groziło nawet zamknięcie czytelń.
Stan taki trwał i w ciągu roku administracyjnego 1917/18.
Dyrekcj-' pozostało ledwie aiedmiu urzędników, drożyzna ksi»żki
administracji rosła przy zmniejszonych dochodach .Stan, w
jakim Bibljoteka Jagiellońska znalazła się w tym czasie, wysu-

imł trzy najważniaj aze postulaty:
1/ reorganizacji i pomnożenia personelu zwłaszcza średniego
manipulacyjnego, 2/podniesienie dochodów, 3 / budowy nowegl gma
chu, konserwacji Collegium maiua oraz uzyskania parteru Colle
gium Nowodworski ego na rozazerzenie biur bibłjot.cznych.
W roku 1918/1919 nastspił znaczny postęp w ustaleniu

się

i regulacji personalu.Bibljoteka straciła wprawdzie niektóre
znakomite albo też wyrobione siły,ale zyskała na ich miejsce nowe
wiele rokujące. I tak kustosz Dr Józef Korzeniowski powołany
został na naczelnika wydziału bibljoteki i archiwów państwowych
w Ministerstwie W.R. i O.P., Er Ea,,ard Kunt,e zoatał ayrelrtorem
Bibljoteki Uniwersyteckiej w Poznaniu, Dr Władysław Horodyński
i Dr Feliks Koneczny profesorem Uniwersytetu w Wilnie, wreszcie
Dr ludwik Kołakowski przydzielony został do dyspozycji Ministers
twa Spraw Zagranicznych. Dnia 19 maja 1919 wszyscy urzędnicy

1 woźni Bibljoteki Jagiellońskiej złożyli ślubowanie Państwu
Polskiemu. Przybytek zbiorów etał ilościowo i jakościowo niżej

od zeszłorocznego, kupno książek utrudniały stosunki komunika
cyjne i drożyzna, zaś egzemplarze obowiązkowe wpływały nieregu
larnie , mimo rozporządzenia Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
z dnia 12 II 1919 , przyznającego Bibljotece Jagiellońskiej

po jednym egzemplarzu obowiązkowym wszystkich wydawnictw
oałego terytorium polskiego.Ratowały znowu sytuację dary.
Jak legat śp. prcf. Bra Wilhelma Oreizenaoha i zbiór wydlwnictw wojennych zebranych w Szwajcarji przez Dra Kazimierza
Barjana Borav(aklego_z aubletdw awoloh

ilość •

książek odstąpiła Bibljoteka innym księgozbiorom polskim.
Frekwencja w tym roku doszła do niebywale niskiego stanu, a
przyczynę tego było zamknięcie uniwersytetu i powołanie mło
dzieży pod broń.Pozatem przyczyniło się do tego również
zamknięcie bibljoteki z powodu szczupłości opału w godzinach
popołudniowych w porze zimowej / od grudnia 1918 do końca
marca 1919 /. Wieje troski przysparzała zarzedowi kwestia
uzyskania miejsca na mogece się już pomieścić zbiory,oraz
zapobieżenie niszczeniu starego gmachu, którego fasada odpa
dała, a dachy w kilku miejscach zaciekały.
Tymczasem

samo funkcjonowanie Bibljoteki Jagielloń

skiej zaczęło zwolna powracać do warunków pomyślnego rozwoju,
personel się uzupełniał, dochody powiększały się, książki
przybywały, dary płynęły- jeszcze tylko frekwencja nie dopisy
wała, nie dochodząc na,st do połowy dawnego rozmiaru! w roku
1 9 B0 obniżyła się nawet jeszcze bardziej,skoro młodzież kra
kowska pospieszyła spełnić swój patrjotyozny obowiązek nad
Wisło i Bugiem. Uważajoc się na podstawie swojego wieku i
swych znakomitych zbiorów za centralna bibljotekę narodowa,
dftżyła Bibj
Jagiellońska do kompletu w wydawnictwach
Polskich, w czem mogłaby jej przyjść z pomocą nowa ustaw.

O egzemplarzu cbowl„zkowym .Niestety Jednak usterki administaacyjn. i poczty utrudniały tu manipulację.Skoro dotacja, która
wynosiła przed wojn. 2 0 .0 0 0 koron rocznie .podniosła się już
do blisko 2 00 .0 0 0 marek polskich,nożna było przywróció znowu
kontakt przynajmniej z nauk. niemiecko i n.bywaó p0 dawnemu
najwybitniejsze książki i czasopisma. Przybyło też około dzie
sięciu francuskich naukowych czasopism, a Zarzod Bibljoteki
dokładał starań około przywróceni, zupełnego kontaktu z litera
turo francusko.Po.topiło też znaczni, szczegółowe skatalogowanie
cennych darów ks. Pawlickiego i prof. Or.izenacha, jak również
uporządkowanie działów specjalnych .rękopisów, sztychów, map
togo ostaniego przy życzliwej pomocy prof. Pr. Ludomir. Sawickiego
Ni. zapomniał też o Bibljot.c, Jagiellońskiej stały jej dobro
czyńca p. Władysław Sniewosz z Ożydowa,zasilajse ja i w tym roku
książkami 1 funduszami.

W roku 1921 cyfra przybytków /71o6 tomów/ dorównała
już cyfrom przedwojennym, poprawił się też stosunek ilońciowy
książek

obcych do polskich, przedstawiając się jak 4/oboy.3 /

POI./. Można było już daleko większa

iiośó książek zakupió,

to w stosunku jak <131/19*0 r/. 1«64/ 1921/: 3700/ 1913/.B.
wydatnoóci przedwojennej uposażenie Jeszcze nie doszło, a to
wskutek wysokiego stanu waluty w pań.twsoh zachodnich.Nadzwy
czajny postęp zaznaczył się w czasopismach :W darze od Rz„du
francuskiego otrzymuje Bbljot.ka 92 czasopism francuskich nauko
wych i literackioh.powiwkezył się też zbiór dzienników i doszedł
do liczby 316. frekwencja w roku 1921 podniosła się znacznie
sięgajoc 3/4 stanu przedwojennego. Jednem słowem Bibljoteka

J M i . 110 jS.ka JJ1. tylko już przeszła kryzy. wojenny >sle
znajduje się

w początkach nowego rozwoju.

Niestety jednak rozpoczynająca się w roku 1922 dewa
luacja marki polskiej stał. się hamulcem tego rozwoju.War
tość dotacji w porównaniu z przedwojenne posiada

zaledwie

1/15 siły kupna,nic więc dziwnego,że liczba przybytków z zaku
pu jest nader mała, Na szczęście można było w tym roku wcielić
do zbiorów Bibljoteki poważne ilość darćw.tak ,że ogćlna licżba
przybytków- / i. , 788 tomów / osiegnęł. wysokość , dotychczas
nigdy ni. notow-ane.W dziale polskim na

4190 nowych tomćw przy-

Pad. na dary 652, na zakupn. 5 6 , cała zaś reszta to egz.mpl.rz.
Obowiezkowe, ktćrych ilość jednak nie stoi w żadnym stosunku do
ich jakości.W dziale obcym dary wynoszę

aż 4826 tomćw na ogólny

przybytek 5910 tomćw. Dzięki pomocy rzędu francuskiego główni,
rozwijał Się i w tym roku pomyślnie dział czasopism.Wi.ike
troskę stała się dl. E r e k c j i Bibljoteki oprawa keieżek ,która
tak podrożała, żs pochłania z ogólnych dochodów 26 *, podczas
gdy dawniej przypadało na nie 1 5 *, Wiele K o p o t u aoet#rcza u t
zdobywani, miej... na nowe nabytki, skoro nie tylko budowa gmachu
nawet nie został, rozpoczęta,al. także nie można dotychczas
było odzyskać parteru budynku Nowodworskiego. Znacznie wzmożona
frekwencja, prz.kracżajeca już liczbę przedwojenne, przysparza
nowych trosk z powodu braku miejsca w czytelni.Doraźne powię
kszenie jej o 14 mi, je. j.st załatwieniem na krótki cza. tylko
i coraz pilniejsze staje się potrzeba nowego gmachu.Uzyskano
Już grunt pod budowę przy Alei Mickiewicza, architekt W.cł.w
Krzyżanowski opracował wstępne plan,, .y. ns t(an Ektó« yły Bię

przygotowania . W roku tym doczekał się g.,cl, Collegium
m.ius niezbędnej konserwacji: pokryto go blachę, cynkowa i
oddano restaurację fasady prof. Szyezko-Bohuezowi.
E °k 1923 z “ baczył się w Bibljotece Jagiellońskiej,
riro dewaluacji i wynikłego z tego braku funduszów, tudzież
mino coraz więcej dokuczającego braku miej.ca tak dl. książek
jak czytelników, widocznym postępem: Głównie w dziale fran
cuskim/ dzięki darom Rzędu francuskiego/, w porządkowaniu
grafików i dyplomatów, w reformie bibljoteki podręcznej czy
telni, w powiększeniu liczby godzin bibljotecznyoh, w ściąg
nięciu pożyczonych książek, w końcu dzięki odnowieniu fasady
Collegium maius.Szczególnie boleśnie dawała się odczuwać
szczupłość personelu , tak urzędniczego ,jak i niższego, co
spowodowało Dyrekcję do poczynienia starań o rozszerzenie
etatu Bibljoteki Jagiellońskiej.Gd, skutkiem dewaluacji spadła
n i spomiemie wartość dotacji rządowej, musiały się obniżyć
też bardzo zakupy, a oprawa ograniczyć do minimum. Wzrosły też
dzięki dewaluacji zobowiązania Bibljoteki za czasopisma zagra
niczne tak znacznie, że groziło zawieszenie dalszego ich
dostarczania. W tej krytycznej sytuacji przyszło Bibljotece
z wydatno pomoce
lońekiej

Towarzystw? Przyjaciół Bibljoteki Jagiel-

w Krakowie,które pkryło długi, zasiliło kasę bibljc-

teczna i utrzymuję jednegc stypendystę dla odciążenia etatowego
personalu. Frekwencja w tym roku wzroała nadzwyczajnie, prze
wyższyła bowiem nie tylko przedwojenne, ale nawet z poprzed
niego roku. Tennader pocieszający fakt powiększył niestety
troskę Zarzedu Bibljoteki z pow.du ciasnoty,skutkiem której
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wyczekiwad

. ogoBtu

n& opróżnienie miejsca.
Ciężkie* było położenie finansowe Bibljoteki rdwnież
" rota 1924, dopiero przeprowadzona reforma „ i uto„

przy.

niosła pewien zwrot ku lepszemu. Wiem majso funduszów, nie
można było

ani luk dawnych zajełnid, ani też zaspokoić

należycie potrzeb bieżecyeh. Stad mała liczba z.kupna,około
950 tomdw wynosząc., ktdra przed wojnę był. czterokrotnie
większa.Jeżeli mimo to ogdlu, przybytek keieżkowy wynosił
* r 1924 blisko 8000 woluminów, to Jak zwykle mamy to w głównej
mierze do zawdzięczenia darom , w pi.rw.zym rzędzie Rzędu
francuskiego, ligi Baroddw, Smiteonian i Oarnegie Institution
Karolińska Institut w St.okh.taie, poselstw polskich w St..kh!lrnfe, lonoynie ,8*fji i td.Wa dobro czynności bibliotecznych
sapisad należy podję.is na nawo pracy melioracyjnej starego
zasobu, przerwanej od czasu wojny. W czasie od 2 VIII do 13 IX
1924 wykonano ważne pracę porzedkowe przez gruntowne oczyszcenie
kuizu całego Igo

piętra magazynów.Prekwencja utrzymała się

ha poziomi, roku ubiegłego, dalszy J,J wzrost tamuje niewątpli
wie brak dostatecznego miejsca.' Korzystanie z czytelni ułatwi
zapewne wydany drukiem w tym roku "KATA10G BIEI.JOTEKI" podręcz
nej czytelni, oraz biura katalogowego opracowany przez Dra
dzefa Giycza, a wydany bezpłatnie przez drukarnię W.L, Anczyoa
w Krakowie. Obecnie zreetaurowano gmach Nowodworskiego
a Bibljoteka uzyskał, skutkiem

przyznani, jej części parteru’

W tym budynku pewne nieznaczne rozszerzenie.
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