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W  ostatnim  tygodniu  marca  2017  roku  dwie  osoby  z  Biblioteki  Głównej  Uniwersytetu  Pedagogicznego   

w  Krakowie  przebywały  na  tygodniowym  stażu  w  Dublin  City  University  Library  w  ramach  programu 

Erasmus+. Wiosennie zielona Irlandia przywitała podróżnych pięknym słońcem i zimnym wiatrem od morza. 

Irlandia, zwana Zielona Wyspą, to trzecią pod względem wielkości wyspa w Europie. Politycznie podzielona 

jest  na  dwie  części:  Irlandię  oraz  Irlandię  Północną,  będącą  częścią  Zjednoczonego  Królestwa  Wielkiej 

Brytanii i Irlandii Północnej.  

 

Dublin  (z  celt.  Dubh  Linn  ‐  czarny  staw;  druga  nazwa  urzędowa:  Baile  Átha  Cliath  ‐  z  irl.  miasto  brodu   

z trzcinowymi płotami) jest stolicą Irlandii i miejscem urodzenia wielu sławnych pisarzy. Tu na świat przyszli: 

Jonathan Swift, Oscar Wilde, George Bernard Shaw, William Butler Yeats, James Joyce, Samuel Beckett.  

 

Belfast (irl. Béal Feirste) od 1922 roku jest stolicą Irlandii Północnej. W tym mieście urodził się Clive Staples 

Lewis, autor Opowieści z Narni.  

 

W  czasie  pobytu  autorki  zwiedziły  najważniejsze  biblioteki  Dublina  oraz  Belfastu  i  chcą  podzielić  się   

z  czytelnikami  garścią  informacji,  które  wyniosły  ze  stażu  oraz  zachęcić  kolejnych  podróżników   

do odkrywania historycznych i nowoczesnych bibliotek Zielonej Wyspy. 

 
DUBLIN 

 

Dublin City University Library 

 

Dublin  City University  (Uniwersytet Miejski)  powstał w  1989  r. Od września  2016  r.  dołączyły  do  niego:   

St. Patrick’s College Drumcondra (SPD, założony w 1875 roku), Mater Dei Institute (MDI) i Church of Ireland 

College of Education (CICE). Obecnie studiuje na nim ponad 16 000 studentów. Dublin City University Library 

składa się z dwóch dużych budynków bibliotecznych: Cregan Library  (nazwa pochodzi od nazwiska rektora 

uczelni), znajdującej się w DCU St. Patrick’s Campus oraz O’Reilly Library, nazwanej  tak na cześć  rodziców 

donatora  dr.  Tony’ego O'Reilly,  który w  2000  roku  przeznaczył  na  jej  budowę  2,5 mln  funtów.  Jest  ona 

zlokalizowana w DCU Glasnevin Campus.  
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10  Biblioteki Dublina i Belfastu, Ewa Piotrowska, Renata Zając, Biblioteka Główna Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie 

 

 

 

   

Biblioteka początkowo mieściła się na Shrewsbury Road, od roku 2000 znajduje się na Zamku Dublińskim, 

który do 1922 r. był siedzibą władz brytyjskich. Instytucja działa charytatywnie, organizuje wystawy stałe   

i czasowe, w  jej skład wchodzi czytelnia, biblioteka główna  i specjalistyczna. Na szczycie budynku mieści 

się ogród.  

 

W zbiorze znajduje się ponad 260 kopii Koranu, liczne asyryjskie, etiopskie i koptyjskie teksty święte oraz 

papirusy  z  tekstami  Biblii  powstałe  między  II  a  IV  wiekiem.  Ponadto  kolekcja  zawiera  cenne  zbiory 

japońskie  i chińskie, ponad 100 babilońskich  i sumeryjskich  tabliczek glinianych ze starożytnym pismem 

klinowym,  ormiańskie  i  zachodnioeuropejskie  średniowieczne  i  renesansowe  manuskrypty  oraz  wiele 

zabytkowych  druków  i  książek,  np.  jeden  z  pierwszych  drukowanych  egzemplarzy  Biblii  ‐  Biblia  Latina 

wydana w Norymberdze w 1479 r. 

 

Sztuka  islamu  i  dalekiego  Wschodu  mieści  się  w  XVIII‐wiecznej  dawnej  wieży  zegarowej  Zamku 

Dublińskiego,  z której  rozciąga  się piękny widok. Wystawy  stałe podzielono na dwie grupy  tematyczne: 

Tradycje Artystyczne (Artistic Traditions) i Tradycje Święte (Sacred Traditions). Mieszczą się one w nowych 

galeriach wystawowych, dobudowanych do Wieży Zegarowej. Na parterze obok holu ze szklanym dachem 

zwiedzający mogą oglądnąć film prezentujący życie Sir Alfreda Chestera Beatty’ego. Na pierwszym piętrze 

znajduje się ekspozycja poświęcona  życiu  fundatora biblioteki złożona z mebli, dokumentów  i pamiątek 

oraz  wystawa  Arts  of  the  Book  ze  starożytnymi  papirusami  biblijnymi  (II‐IV  w.),  chińskimi  książkami   

z jadeitu, tybetańskimi malowidłami religijnymi, miniaturami z dworów cesarzy indyjskich, iluminowanymi 

manuskryptami perskimi oraz  japońskimi pudełkami  służącymi do przechowywania pieczęci.  Ekspozycji 

towarzyszą pokazy filmów o sztuce, m.in. na temat kaligrafii Koranu.  

 

Drugie  piętro  zajmuje  wystawa  Sacred  Traditions,  obejmująca  księgi  największych  religii  świata,   

a prezentacje multimedialne pokazują  życie  Jezusa  i Buddy, pielgrzymkę do Mekki  i obrzędy w  różnych 

religiach. Podziwiać tutaj można m.in. słynny papirus z egipskim poematem miłosnym z około 1100 roku 

p.n.e.  

 

Biblioteka organizuje imprezy edukacyjne, propagujące jej działalność oraz sprzyja pracy naukowców. 

 

 

 

National Library of Ireland 

 

Biblioteka mieści się w gregoriańskim Leinster House ‐ dawnym pałacu księcia Leinster zaprojektowanym 

w  XVIII  w.  Pod  koniec  XIX  w.  do  gmachu  dobudowano  dwa  nowe  skrzydła,  by  pomieścić  Bibliotekę 

Narodową  i Muzeum Narodowe. Budynek w stylu klasycystycznym otwarto w 1890 r. Książnica podlega 

Ministerstwu Sztuki, Sportu i Turystyki. Od 2000 roku ma prawo do egzemplarza obowiązkowego. 
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