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SPRAWOZDANIE  Z  PIERWSZEGO  ROKU  REALIZACJI

Niniejszy tekst ma na celu przedstawienie krótkiego sprawozdania z pierwszego 
roku realizacji projektu mającego na celu przebadanie proweniencji poloników z byłej 
Pruskiej Biblioteki Państwowej, której część zbiorów, zwyczajowo określanych nazwą 
„Berlinka”, przechowywana jest w Bibliotece Jagiellońskiej. Pruska Biblioteka Państwo-
wa w Berlinie (niem. Preussische Staatsbibliothek zu Berlin), swój początek bierze w ro-
ku 1661, kiedy to powstała biblioteka Fryderyka Wilhelma Hohenzollerna (1620–1688), 
nazywanego Wielkim Elektorem. W roku 1701, wraz z koronacją jego syna Fryderyka 
na króla w Prusach, jako Fryderyka I Hohenzollerna, zgromadzona przez niego kolekcja 
została określona nazwą Biblioteka Królewska, a w roku 1918 – Biblioteka Pruska1. 
W obrębie tej kolekcji znalazły się starodruki, druki nowsze, rękopisy iluminowane, au-
tografy wybitnych twórców, dokumenty, dyplomy, tablice, mapy, sztambuchy, korespon-
dencja i wiele, wiele innych obiektów.

Zbiór, gromadzony nieprzerwanie przez kilka stuleci, w chwili wybuchu II wojny 
światowej liczył niemal 4 miliony jednostek. Gdy w dniu 25 sierpnia 1940 roku Brytyj-
czycy po raz pierwszy przeprowadzili nalot bombowy na Berlin2, władze niemieckie 
odebrały pierwszy niepokojący sygnał, że ich stolica nie jest już miastem bezpiecznym. 
Wprawdzie pierwsze naloty nie wyrządziły jeszcze większych szkód, ale to był dopiero 
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szczegółowych badań ta liczba na pewno wzrośnie, przede wszystkim ze względu na fakt, iż w obrębie ko-
lekcji wiele jest nadal nierozpisanych klocków drukarskich(które powstały wtedy, gdy kilka różnych dzieł 
zostało połączonych wspólną oprawą introligatorską).

6 Niemniej w ramach prowadzonego projektu w roku 2016 powstanie publikacja podsumowująca wszyst-
kie działania projektowe, a jednym z jej elementów będzie szersze omówienie poszczególnych części zaso-
bu berlińskiego przechowywanego w Bibliotece Jagiellońskiej.

ich początek. Ewakuacja zbiorów rozpoczęła się w roku 19413. Postanowiono zabezpie-
czyć cenną kolekcję, dzieląc ją na części – rozczłonkowując, i przewożąc na tereny, któ-
re były poza zasięgiem działań bombowców alianckich. Niemała część szczególnie cen-
nych zbiorów trafiła najpierw do zamku Fürstenstein (obecnie Książ) koło Wałbrzycha, 
a ostatecznie znalazła się w murach opactwa cystersów w Grüssau (obecnie Krzeszów) 
na Dolnym Śląsku. Na ukryte zbiory natrafiono niedługo po zakończeniu wojny – w opu-
stoszałym klasztorze, gdzie pozostało zaledwie trzech mnichów, i to tylko dlatego, że 
zrzekli się obywatelstwa niemieckiego. Chociaż w pobliżu klasztoru stacjonowały woj-
ska rosyjskie, owi mnisi, prawdopodobnie nie chcąc narażać kolekcji na rozgrabienie 
przez żołnierzy Armii Czerwonej i całkowitą dezintegrację, nie poinformowali Rosjan 
o wysłannikach polskiego rządu, nadzorujących spedycję tajemniczych transportów. 
W roku 1947 do gmachu Biblioteki Jagiellońskiej trafiło wraz z innymi zbiorami rów-
nież około pięciuset skrzyń z „pruskim skarbem” – bo tak wkrótce zaczęto nazywać od-
nalezioną kolekcję.

Powszechnie uważa się, że część zbiorów byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej, 
która trafiła do Biblioteki Jagiellońskiej, to przede wszystkim zbiory specjalne, czyli 
cenne autografy, rękopisy, starodruki, obiekty ikonograficzne. To stwierdzenie jest o ty-
le prawdziwe, że w istocie wśród przechowywanych zasobów berlińskich znajduje się 
wiele obiektów rangi szczególnej, czy nawet wyjątkowej ze względu na swoją unikato-
wość. Niemniej należy również pamiętać, że wśród przewiezionych zasobów mieściły 
się dziesiątki tysięcy woluminów z drukami XIX i XX wieku, stanowiącymi ważny dla 
badaczy dziejów kultury zbiór, jakkolwiek nadal jeszcze nie w pełni rozpoznany4. W ob-
rębie zasobu przechowywanego w Bibliotece Jagiellońskiej mieszczą się dość wyrazi-
ście zarysowane kolekcje: kilkunastotysięczny zbiór starodruków5, kilka tysięcy rękopi-
sów i starodruków muzycznych (w tym kilkaset autografów z dziełami muzycznymi), 
kilkaset rękopisów średniowiecznych, wiele spuścizn. By podać tylko jeden przykład: 
w najstarszej polskiej bibliotece przechowywany jest największy zbiór rękopisów autor-
skich Wolfganga Amadeusza Mozarta, stanowiący czwartą część wszystkich zachowa-
nych autografów kompozytora.

Nie miejsce tutaj, by w sposób detaliczny opisywać przechowywane w Bibliotece 
Jagiellońskiej elementy składowe byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej6, ale jedno moż-
na stwierdzić na pewno: ta kolekcja wymaga pogłębionej i rzetelnej analizy naukowej, 



159

połączonej, na ile tylko to możliwe, z najszerszym możliwym upowszechnieniem infor-
macji o jej zawartości. Projekt realizowany przez Bibliotekę Jagiellońską od lutego 2013 
roku za swój cel stawia między innymi właśnie upowszechnienie części zawartości ko-
lekcji i umożliwienie globalnego do niej dostępu za pośrednictwem największej polskiej 
biblioteki cyfrowej, a mianowicie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej, prowadzonej i kie-
rowanej przez Bibliotekę Jagiellońską.

W literaturze, zwykle w wersji prasowej, można czasem spotkać się ze stwierdze-
niem, że zasób Biblioteki Pruskiej powstawał między innymi również poprzez rekwiro-
wanie księgozbiorów kasowanych klasztorów polskich czy też różnego rodzaju konfiska-
ty bądź nieuzasadnione przejęcia, zwłaszcza w XIX wieku, w okresie osławionego Kul-
turkampfu. Nie można w tym momencie stwierdzić, że takie sformułowania są prawdziwe 
bądź fałszywe, ponieważ dysponujemy zbyt małą jeszcze ilością przesłanek, które po-
zwalałyby na wyrokowanie w tej kwestii. Kluczową sprawą jest najszersze możliwe prze-
badanie kolekcji, również przez pryzmat proweniencji poszczególnych obiektów.

Jak już wspomniano powyżej, księgozbiór byłej Pruskiej Biblioteki Państwowej 
przechowywany w Bibliotece Jagiellońskiej to wielopłaszczyznowa kolekcja obejmują-
ca wiele rodzajów zbiorów specjalnych. Wśród tych jednostek znajduje się bardzo wiele 
szeroko rozumianych poloników, czyli dzieł wytworzonych przez Polaków, bądź na te-
renie Polski, bądź Polski dotyczących. Na podstawie wstępnych rozpoznań, poprzedza-
jących złożenie wniosku o finansowanie naukowego przedsięwzięcia, z zasobu Pruskiej 
Biblioteki Państwowej wyselekcjonowano owe polonika, aby przebadać ich pochodze-
nie, opisać je zgodnie z wymogami opisu dla poszczególnych typów zbiorów, skatalogo-
wać w elektronicznej formie w Narodowym Uniwersalnym Katalogu Centralnym (NU-
KAT), a następnie upowszechnić w sposób globalny, w największej polskiej bibliotece 
cyfrowej.

W roku 2012 Biblioteka Jagiellońska wystąpiła z autorskim projektem piszącego te 
słowa Proweniencje poloników z Pruskiej Biblioteki Państwowej, tzw. Berlinki, przecho-
wywanej w Bibliotece Jagiellońskiej – analiza zasobu w oparciu o repozytorium cyfro-
we, który został złożony w Narodowym Centrum Nauki (NCN). W lutym 2013 roku, po 
rozpoznaniu projektu przez ekspertów i recenzentów NCN, został on zakwalifikowany 
do realizacji i otrzymał pełne wnioskowane finansowanie w wysokości ponad 1 miliona 
złotych. Pracę w ramach projektu wykonują badacze starodruków, muzykolodzy, biblio-
tekarze, bibliotekarze cyfrowi, którzy w latach 2013–2016 przebadają, opiszą, skatalogu-
ją, opublikują i upowszechnią w globalny sposób w postaci kilka tysięcy jednostek bi-
bliograficznych, umownie określanych jako polonika berlińskie.

Największą grupą obiektów, która zostanie przebadana i opisana, to starodruki 
w liczbie co najmniej 835 jednostek. Już teraz można z dużą pewnością stwierdzić, że 
wymieniona liczba wzrośnie ze względu na odkrycie w obrębie kolekcji znacznej ilości 
nierozpisanych klocków introligatorskich. Niektóre z tych poloników to dzieła niezwy-
kle ciekawe przede wszystkim ze względu na swą proweniencję. Można zwrócić uwagę 
chociażby na dzieło Polonia Siue De Origine Et Rebvs Gestis Polonorvm Libri XXX 
Marcina Kromera (1512–1589), wydane w Kolonii w roku 1589, w oficynie drukarskiej 
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dziedziców Arnolda Birckmanna. Jego pierwszym właścicielem był Aldo Manuzio il 
Giovane (czyli Aldus Manucjusz młodszy), syn Paola i wnuk swego wielkiego imienni-
ka, najwybitniejszego chyba drukarza renesansu, twórcy nowych krojów czcionek, w tym 
niezwykle eleganckiej antykwy. Następnym właścicielem była rzymska Bibliotheca An-
gelica de Urbe, jedna z pierwszych włoskich bibliotek publicznych, potem – Poznańskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk (które z trudnych do wytłumaczenia przyczyn oddało tę 
książkę do Berlina jako „doppio”, czyli dublet), a po nim – Bibliotheca Regia Berolinen-
sis, czyli Pruska Biblioteka Państwowa7. To tylko jeden z wielu przykładów niezwykle 
ciekawych proweniencji, na jakie już udało się natknąć w czasie prac prowadzonych 
w ramach projektu. Dla przeciwwagi najmniejszą opracowywaną grupę będą stanowić 
rękopisy zwarte, których udało się wyselekcjonować tylko 29 spośród zbioru Slavica. 
Niemniej już teraz wiadomo, że w obrębie kolekcji berlińskiej kryje się jeszcze niemało 
drobniejszych rękopisów „polonikowych” – nieoprawnych listów czy pojedynczych rę-
kopiśmiennych kart; planowany jest powrót w przyszłości również do tego zasobu.

Pracownicy merytoryczni Biblioteki Jagiellońskiej zatrudnieni w ramach projektu 
są doskonale przygotowani do realizacji podjętego zadania, ponieważ to oni jako pierw-
si katalogowali zbiory specjalne w sposób elektroniczny, przede wszystkim starodruki 
i obiekty ikonograficzne, od kilku już lat rejestrowane w katalogu NUKAT, jak i ręko-
pisy, opracowywane obecnie w fazie testowej w katalogu lokalnym Biblioteki Jagiel-
lońskiej.

Dla unaocznienia skali projektu warto zauważyć, że jeśli chodzi o zbiory specjalne 
notowane w katalogu NUKAT, to dominują wśród nich starodruki, w liczbie ponad 41 
tysięcy unikatowych rekordów bibliograficznych. By na tym tle wykazać możliwości 
katalogerskie Biblioteki Jagiellońskiej, wystarczy stwierdzić, że p o ł o w a  wszystkich 
rekordów starodrucznych wprowadzonych do bazy NUKAT jest dziełem pracowników 
niegdyś Oddziału, a obecnie Sekcji Starych Druków Biblioteki Jagiellońskiej. Abstrahu-
jąc od samej ilości rekordów, należy podać jedną ważną informację: do centrum NU-
KAT należy 130 bibliotek, spośród których około trzydziestu kataloguje stare druki.

Umowa na realizację projektu została podpisana przez Uniwersytet Jagielloński – 
Bibliotekę Jagiellońską w lutym roku 2013; najpierw rozpoczęto formalne opracowanie 
zbiorów objętych projektem, a pół roku później, we wrześniu 2013 roku, gdy wytworzo-
no już pewną liczbę opisów i powiązanych z nimi rekordów bibliograficznych, rozpo-
częto skanowanie zbiorów, a następnie publikowanie ich na platformie Jagiellońskiej 
Biblioteki Cyfrowej (JBC).

Projekt posiada własną podstronę w ramach JBC. Z każdym dniem przyrasta na 
niej ilość publikowanych obiektów (na ilustracji poniżej – jedno z już opublikowanych 
dzieł, XVIII-wieczny starodruk wydany w Wilnie w 1750 roku, którego pierwszym wła-
ścicielem był Stefan Dominik Römer, podkomorzy trocki). Według stanu z marca 2014 
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zakładka Projekty > projekt Berlinka Polonica. Do obiektów zeskanowanych można również dotrzeć po-
przez Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek UJ, gdzie przy elektronicznym rekordzie dla każdego dzieła 
objętego projektem pojawił się już, bądź pojawi, link do biblioteki cyfrowej. Należy jeszcze dodać, iż obec-
na skrócona nazwa projektu jest tymczasowa, przyjęta na potrzeby bieżącej publikacji obiektów, i w osta-
tecznej wersji prawdopodobnie ulegnie zmianie.

roku w pod zakładką Berlinka Polonica8 można odnaleźć już niemal 400 obiektów, wśród 
których, jak na razie, dominują starodruki oraz druki nowe.

Jan August Hylzen, Inflanty w dawnych swych, y wielorakich [...] dziejach y rewolucyach, 
Wilno 1750 – karta tytułowa starodruku w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Na karcie wi-

doczna notatka własnościowa Stefana Dominika Römera, podkomorzego trockiego.

W ramach prowadzonych prac, do końca marca 2014 roku, w sposób formalny ska-
talogowano już ponad 900 jednostek bibliograficznych; największą opracowaną już gru-
pę stanowią starodruki (ponad 500 jednostek), oraz druki nowe (ponad 300 jednostek).

Projekt będzie realizowany jeszcze przez niemal dwa lata, a jego efektem, oprócz 
opisania, skatalogowania i opublikowania zasobu „polonikowego”, będzie również pu-
blikacja naukowa, w sposób syntetyczny przedstawiająca osiągnięte rezultaty.
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Natomiast końcowym cyfrowym (digitalizacyjnym) efektem projektu będzie opu-
blikowanie co najmniej tysiąca trzystu jednostek zbiorów w postaci niemal trzystu tysię-
cy skanów.

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCJE:

Typ: Wniosek o finansowanie projektu badawczego z zakresu badań podstawowych 
– SONATA BIS.

Tytuł: Proweniencje poloników z Pruskiej Biblioteki Państwowej, tzw. Berlinki przecho-
wywanej w Bibliotece Jagiellońskiej – analiza zasobu w oparciu o repozytorium 
cyfrowe.

Kierownik: dr Jacek Partyka.
Jednostka: Uniwersytet Jagielloński; Biblioteka Jagiellońska.
Nr projektu w systemie OSF: UMO-2012/05/E/HS2/03791.
Źródło finansowania: Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum 

Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2012/05/
E/HS2/03791.

Otrzymane dofinansowanie: 1 099 805 PLN.
Wykonawcy (wszyscy): 17 osób.
Wykonawcy merytoryczni: 8 osób.

Projekt otrzymał pełne wnioskowane finansowanie; wykonawcy merytoryczni to 
pracownicy Sekcji Starych Druków, Sekcji Rękopisów, Sekcji Zbiorów Muzycznych 
i Sekcji Wydawnictw Rzadkich i Dokumentów Życia Społecznego. Pozostali wykonaw-
cy to bibliotekarze cyfrowi obsługujący skanery oraz publikujący, przy wykorzystaniu 
metadanych wytworzonych przez pracowników merytorycznych, zdigitalizowane obiek-
ty w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej. Na potrzeby realizacji projektu zakupiono po-
nadto 7 komputerów, niezbędnych do wykonania cyfrowych kopii wytypowanego zaso-
bu, jak również do naukowego i bibliograficznego opracowania obiektów wytypowanych 
do digitalizacji.

Typy oraz ilości obiektów, które zostaną skatalogowane i opublikowane:
– starodruki: 835 sygnatur (ostateczna ich liczba może nawet przekroczyć liczbę 

900 jednostek, uwzględniając klocki introligatorskie) – 130 000 skanów;
– rękopisy muzyczne: 29 sygnatur w 43 woluminach – 13 000 skanów;
– starodruki muzyczne: 141 sygnatur – 25 000 skanów;
– rękopisy zwarte: 29 sygnatur – 10 000 skanów;
– druki XIX i XX wieku: 113 sygnatur – 73 000 skanów;
– druki rzadkie (RARA): 155 sygnatur –17 000 skanów.

Prognozowana ilość skanów: ok. 300 000.
Kolejny raport z realizacji projektu zostanie ogłoszony na wiosnę 2015 roku.
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THE  ‘POLONICA’  FROM  THE  ‘BERLIN  COLLECTION’ 
IN  THE  JAGIELLONIAN  LIBRARY. 

THE  PROJECT  ENTITLED  THE  PROVENANCES  OF  THE  POLONICA 
FROM  THE  FORMER  PRUSSIAN  STATE  LIBRARY,  ALSO  KNOWN  AS  BERLINKA, 

KEPT  IN  THE  JAGIELLONIAN  LIBRARY. 
A  RESOURCE  ANALYSIS  BASED  ON  THE  DIGITAL  REPOSITORY. 

REPORT  ON  THE  FIRST  YEAR  OF  THE  PROJECT

SUMMARY

This article provides basic information about one of the major projects currently run by the 
Jagiellonian Library. This project, created and directed by Dr. Jacek Partyka from the Jagiello-
nian Library, was started in February 2013 and will last for three years, until February 2016. This 
project has been given the whole financial asset that it required and involves the work of a large 
team of high-class specialist in the field.

The aim of the project is to conduct a thorough research on the so-called ‘Berlin collection’ 
(Berlinka) with the aim of deciphering the provenance notes on the Polonica. It will cover early 
printed books, manuscripts, musical prints and autographs, as well as modern books, and new-
spapers. All these objects will be catalogued, scanned, and eventually published in Jagiellonian 
Digital Library, which is the largest digital library in Poland. Thanks to this, they will become 
available to researchers worldwide.




