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I. PRZED POWSTANIEM CZYTELNI

W podsumowującym rok akademicki 1984/1985 sprawozdaniu, które przedsta-
wił rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego przy okazji inauguracji roku akademickiego 
1985/1986, czytamy: „Instytut Kultury Austriackiej w Warszawie zaproponował nam 
otwarcie Czytelni Austriackiej w gmachu Biblioteki Jagiellońskiej. Instytut Kultury 
Austriackiej ofi arowałby księgozbiór liczący na początek 2000 woluminów, który był-
by sukcesywnie uzupełniany”. Informację tę poprzedziły następujące wydarzenia:
• Na obradach Rady Bibliotecznej 29 stycznia 1985 roku dyrektor Biblioteki 

Jagiellońskiej poinformował członków Rady, że jesienią 1985 roku byłoby możliwe 
otwarcie Czytelni Austriackiej.

• Na następnym posiedzeniu Rady, tj. 2 lutego 1985 roku, odbyła się szczegółowa 
dyskusja na temat ewentualnego otwarcia Czytelni. Rozważano celowość tego ot-
warcia w sytuacji, gdy projektowane było powstanie Instytutu Kultury Austriackiej 
w Krakowie, zastanawiano się nad profi lem zbiorów, omawiano kwestię lokalizacji. 
Pytano, czy w innych krajach również powstaną lektoria wzorowane na czytelni, 
która ma powstać w Bibliotece Jagiellońskiej. W konkluzji Rada podjęła trzy nastę-
pujące uchwały:

∗ Referat został wygłoszony 15 XI 2011 roku w Bibliotece Jagiellońskiej w części ofi cjalnej uroczysto-
ści jubileuszowej, którą zechcieli zaszczycić: Pan Konsul Generalny Republiki Austrii Christophe Ceska 
z pracownikami Austriackiego Konsulatu Generalnego w Krakowie, prof. Maria Kłańska z pracownikami 
Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz inni znakomici Goście. 
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1. Propozycja otwarcia Czytelni Austriackiej jest okazją, której nie można zmar-
nować, a zatem należy propozycję przyjąć i czytelnię erygować bezzwłocznie. 
Ustalono to jednomyślnie 22 głosami w głosowaniu tajnym. 

2. Księgozbiór Czytelni Austriackiej powinien mieć profi l ogólnohumanistyczny 
(wniosek przeszedł w głosowaniu jawnym przy jednym głosie wstrzymującym się). 

3. Czytelnię Austriacką należy otworzyć w sali 125 na pierwszym piętrze Biblioteki 
Jagiellońskiej po przeniesieniu stamtąd pracowni Oddziału Udostępniania 
Zbiorów. Umożliwi to pomieszczenie księgozbioru o objętości dwóch tysięcy 
tomów i wydzielenie dziewięciu miejsc dla czytelników. 

4. Po wyprowadzeniu się z gmachu Biblioteki Jagiellońskiej Zakładu 
Bibliotekoznawstwa Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
Czytelnię Austriacką będzie można przenieść do większego pomieszczenia na 
parterze (wniosek przeszedł w głosowaniu tajnym przy 18 głosach za, czte-
rech przeciw i jednym wstrzymującym się).

Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego na posiedzeniu 3 kwietnia 1985 roku zaznajomił 
się z przedstawionym przez dyrektora Biblioteki Jagiellońskiej dr. Jana Pirożyńskiego 
projektem otwarcia Czytelni Austriackiej w Bibliotece Jagiellońskiej i z powyższymi 
uchwałami Rady. Po dyskusji podjęta została uchwała o wyrażeniu zgody na podpi-
sanie stosownej umowy między Uniwersytetem Jagiellońskim a Instytutem Kultury 
Austriackiej w Warszawie oraz o otwarciu jesienią 1985 roku Czytelni Austriackiej 
w Bibliotece Jagiellońskiej (protokół senatu z dnia 3 kwietnia 1985 roku).

Na kolejnym posiedzeniu Rady w dniu 2 lipca 1985 roku przekazano jej członkom 
stanowisko Senatu UJ. Poinformowano także zebranych o stanowisku strony austriackiej 
odnośnie do lokalu, które brzmiało: „Ambasador Austrii w Polsce dr Richard Wotava 
po obejrzeniu przeznaczonego pierwotnie pok. 125 na Czytelnię Austriacką stwierdził, 
że jest to pomieszczenie nienadające się na pomieszczenie ofi arowanego księgozbio-
ru”. Sprawa miejsca przechowywania i udostępniania księgozbioru austriackiego pozo-
stawała nadal otwarta. Kwestię poszukiwania stosownych pomieszczeń poza terenem 
Biblioteki Jagiellońskiej podjął Senat Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brano pod uwagę 
np. propozycję usytuowania Czytelni Austriackiej w Collegium Kołłątaja, co wymaga-
łoby adaptacji wybranego w tym miejscu pomieszczenia.

Ostatecznie po długich dyskusjach, uzyskawszy kompromis między stroną austriac-
ką a władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego, ustalono, że Czytelnia mieścić się będzie 
w Czytelni Pracowników Nauki A, tzw. Profesorskiej, Biblioteki Jagiellońskiej, z tym 
że profesorowie i docenci mieliby nadal korzystać w niej ze zbiorów BJ. Pomieszczenie 
to miało mieć charakter zastępczy (na jeden rok), do czasu znalezienia lokalu docelo-
wego. 

Równolegle z poszukiwaniem lokalu docelowego trwały prace nad zredagowaniem 
tekstu umowy regulującej formalnie utworzenie Czytelni. Trwały uzgodnienia w spra-
wie poszczególnych artykułów porozumienia między stroną polską i austriacką.
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W dniu 10 kwietnia 1985 roku strona polska zwróciła się do Departamentu 
Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z prośbą o wy-
rażenie zgody na zawarcie umowy z Instytutem Kultury Austriackiej w Warszawie 
w sprawie otwarcia Czytelni Austriackiej w Bibliotece Jagiellońskiej. W odpowiedzi 
z dnia 27 lipca 1985 roku ministerstwo w liście skierowanym do rektora UJ

uważa inicjatywę otwarcia Czytelni Austriackiej za godną poparcia […]. Odrębnego rozważenia 
wymaga natomiast formalna podstawa działalności tej placówki. Nie można wykluczyć, że bar-
dziej odpowiednim rozwiązaniem byłoby zawarcie porozumienia w tej kwestii na szczeblu rządo-
wym. W związku z powyższym MNiSzW prosi o nadesłanie austriackiego projektu porozumienia 
oraz kontrprojektu UJ, a także ewentualnych innych uwag i sugestii […] w omawianej sprawie.

Po podjęciu ostatecznej decyzji o utworzeniu w Bibliotece Jagiellońskiej Czytelni 
Austriackiej i po ustaleniu lokalizacji tejże czytelni podjęto czynności organizacyj-
ne. Ustalono, że będzie ona funkcjonować na analogicznych zasadach jak istniejąca 
od 1959 roku w Bibliotece Jagiellońskiej Czytelnia Anglistyczna, pozostająca pod pa-
tronatem British Council, oraz że wejdzie w skład Oddziału Udostępniania Zbiorów. 
Przyjęto założenie, że przysłane przez Austrię dzieła zostaną w pilnym trybie zinwen-
taryzowane i opracowane pod względem alfabetycznym i rzeczowym. Ustalono, że po-
wstaną trzy katalogi: alfabetyczny i systematyczny, a także topografi czny (do użytku 
wewnętrznego). Opracowano schemat układu systematycznego, uwzględniając profi l 
zbiorów, otrzymane dzieła i przewidywany wpływ. Zdecydowano się wzorem Czytelni 
Anglistycznej zaopatrzyć książki w ekslibris, terminatki i karty książki, a także przygo-
tować rewersy, naklejki na sygnaturę miejsca, folię na oprawę, opracowano regulamin 
korzystania ze zbiorów, zamówiono druki na legitymacje, pieczątki itp.

Książki zaczęły spływać do Biblioteki jesienią 1985 roku. Pierwszy wpis do in-
wentarza nosi datę 23 października 1985 roku. Do końca 1985 roku wpisano do re-
jestru akcesyjnego i do inwentarza 1659 dzieł w 1799 woluminach. Opracowaniem 
zajmowali się bibliotekarze z Pracowni Opracowania Księgozbiorów Podręcznych oraz 
inni pracownicy Oddziału Udostępniania. W katalogowaniu rzeczowym oraz w tworze-
niu schematu pomagała Zofi a Walczy, kierowniczka Oddziału Katalogu Rzeczowego. 
Wygospodarowano regały do ułożenia zbiorów, wycofując do magazynu znaczną 
cześć księgozbioru podręcznego Czytelni Pracowników Nauki A oraz ograniczając 
miejsce do przechowywania książek sprowadzanych z magazynu przez czytelników. 
Udostępnianie czasopism dużych formatów przeniesiono do Czytelni Głównej.

Do zapowiadanego na jesień 1985 roku otwarcia Czytelni jednak nie doszło. Ze spra-
wozdania za rok akademicki 1985/1986 przedstawianego z okazji inauguracji roku aka-
demickiego 1986/1987 dowiadujemy się bowiem, że „z przyczyn od nas niezależnych 
nie doszło na razie do otwarcia Czytelni Austriackiej. Lokal dla niej został należycie 
przygotowany, część księgozbioru – ponad 1500 wol. opracowana i zinwentaryzowana. 
Prace te czasowo zawieszono”. Zawieszenie to nie trwało jednak długo. W 1986 roku 
wpłynęła bowiem następna partia książek, którą wpisano do inwentarza i opracowano 
(512 dzieł w 548 woluminach).
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II. OTWARCIE CZYTELNI AUSTRIACKIEJ

Czytelnia rozpoczęła działalność pod koniec roku 1986. W sprawozdaniu za rok 
1986/1987 na inaugurację roku akademickiego 1987/1988 znalazła się długo oczeki-
wana informacja: „Wzbogaciliśmy się w minionym roku o nową Czytelnię Austriacką. 
Mieści się ona we wspólnym lokalu z Czytelnią Pracowników Nauki A, tzw. Profesorską. 
Jej ofi cjalne otwarcie nastąpiło w dn. 28 listopada 1986 roku (dla czytelników 1 grud-
nia). Dysponuje ona około dwuipółtysięcznym księgozbiorem podręcznym, który 
ma być sukcesywnie powiększany przez Instytut Kultury Austriackiej”. Sekretarz ds. 
Prasowych UJ w „Informacji” nr 5/60 z dnia 17 grudnia 1986 roku odnotował:

Obok istniejącej od 27 lat Czytelni Anglistycznej przybyła Bibliotece Jagiellońskiej nowa 
Austriacka Czytelnia zorganizowana z inicjatywy Uczelni, z poparciem i pomocą Ambasady 
Austriackiej w Warszawie. Otwarcie czytelni w dn. 28 listopada poprzedziło wcześniejsze 
(15 XI) spotkanie Rektora Józefa Gierowskiego ze szczególnie dla powstania placówki za-
służonymi: ambasadorem Austrii dr. Richardem Wotavą oraz radcą kulturalnym ambasady, 
dyrektorem Instytutu Kultury Austriackiej w Warszawie dr. Georgem Jankovicem. Na uro-
czystość otwarcia przybyli: ambasador dr Richard Wotava, kierownik Sekcji Kultury wie-
deńskiego MSZ ambasador dr Wolfgang Schallenberg, wiceburmistrz Wiednia dr Erchard 
Busek, dyrektor dr Georg Jankovic i inni. Obecny był dyrektor Instytutu Polskiego we 
Wiedniu prof. Bolesław Faron. Z ramienia Instytutu Filologii Germańskiej udział wzięli: 
prof. Olga Dobija-Witczakowa i prof. Aleksander Szulc. Witał wszystkich prorektor prof. 
Andrzej Kopff. Mówił o historycznych związkach Polski i Austrii, ale jak stwierdził, ten 
cenny dar w postaci księgozbioru służy ważnej i potrzebnej współpracy, czyli teraźniejszo-
ści. Za ofi arowany środowisku naukowemu Krakowa księgozbiór podziękował dyrektor [BJ] 
dr Jan Pirożyński; podkreślił również zasługi dra G. Jankovica w uruchomieniu czytelni. 
Ambasador R. Wotava dziękował władzom Uczelni za inicjatywę, stwierdził, że ofi arowany 
Jagiellonce dar jest wyrazem przywiązania do Krakowa i do Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
Dr W. Schallenberg zapewnił o dalszej pomocy zarówno w rozwoju czytelni, jak i pomnaża-
niu zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej. 

O wydarzeniu tym donosiły także austriackie gazety, na przykład „Wiener Zeitung” 
zamieścił 3 grudnia 1986 roku taką informację: 

Dieser Tage wurde in Krakau in Anwesenheit hoher Vertreter der Jagiellonischen Universitat 
der österreichische Leseraum eröffnet. Dieser Leseraum geht auf umfangreiche Bücherspenden 
aus Öesterreich zurück, welche nunmehr polnischen Professoren, Studenten und sonstigen 
Interessenten in einem eigenen Raum, der in der berühmten Jagiellonischen Bibliothek einge-
richtet wurde, zur Verfügung steht. An der Eröffnung wirkten der österreichische Botschafter in 
Polen, Dr. Richard Wotava, und der Leiter der kulturpolitischen Sektion des Bundesministeriums 
für Auswäritge Angelegenheiten, Botschafter Dr. Wofgang Schallenberg, mit Vizebürgermeister 
Dr. Busek war aus diesem Anlass aus Wien angereist.
Die Schaffung dieses österreichischen Leseraums in Krakau ist das Ergebnis einer erfolgreichen 
Zusammenarbeit zwischen dem österreichischen Kulturinstitut in Warschau und den polnischen 
Instanzen. Die Bücher wurden von vielen österreichischen Stellen-Bund, Länder und Wirtschaft 
– gespendet. Die dadurch den polnischen Interessenten erstmalig an Ort und Stelle zugänglichen 
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Publikationen und Zeitschriften aus Österreich werden eine wesentliche Verstärkung der öster-
reichischen Präsenz im Raum Krakau mit sich bringen. Dieser Raum, der bekanntlich noch heute 
durch vielfältige Bande mit Österreich verknüpft ist, gehört zu den Prioritäten der österreichischen
Auslandskulturpolitik.

III. ZBIORY

Czytelnicy mieli początkowo do dyspozycji 2171 dzieł w 2357 woluminach oraz 56 
tytułów czasopism – początkowo z 1986 roku, potem z roku 1987 i 1988 (niektóre rocz-
niki w całości, niektóre w formie zdekompletowanej). Przyrost zbiorów w kolejnych 
latach przedstawiał się następująco: 

1985 – 1799 wol. 1992 – 463 wol. 1999 – 216 wol. 2006 – 166 wol.

1986 –  554 wol. 1993 – 532 wol. 2000 – 181 wol. 2007 – 99 wol.

1987 –  506 wol. 1994 – 300 wol. 2001 – 101 wol. 2008 – 176 wol.

1988 –  903 wol. 1995 – 452 wol. 2002 – 59 wol. 2009 – 84 wol.

1989 –   37 wol. 1996 – 490 wol. 2003 – 193 wol. 2010 – 186 wol.

1990 –  175 wol. 1997 – 554 wol. 2004 – 257 wol.

1991 –  319 wol. 1998 – 253 wol. 2005 – 120 wol.

Dzieł zniszczonych, zbędnych i zaczytanych wycofano 210 woluminów. Do zbio-
rów ogólnych Biblioteki Jagiellońskiej (lub bibliotek instytutowych Uniwersytetu 
Jagiellońskiego), a także do Biblioteki Austriackiej we Wrocławiu przekazano 571 wo-
luminów (do biblioteki wrocławskiej przesłano dodatkowo książki dla dzieci). 

Od kilku lat Czytelnia Austriacka gromadzi także dzieła na nośnikach elektronicz-
nych.

W dniu 16 września 2011 roku w Czytelni Austriackiej było 7648 woluminów.
Przyrost zbiorów w formie darów dokonywał się przez wszystkie lata w dwojaki 

sposób: 
1) poprzez realizacje corocznych zamówień Czytelni Austriackiej w ramach limitów 

fi nansowych ustalonych przez stronę austriacką; 
2) poprzez przyjmowanie od strony austriackiej różnorodnych książek niezamawia-

nych, przesyłanych bez konsultacji, spontanicznie. Wielokrotnie kilku egzemplarzy 
tego samego dzieła. Z czasem stało się jasne, że pewna liczba książek wpisanych do 
inwentarza wprawdzie powiększa liczebność księgozbioru, ale nie cieszy się zaintere-
sowaniem czytelników. Podjęto więc stosunkowo długotrwałe próby uregulowania ze 
stroną austriacką zaistniałej niezborności.
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Zabiegi skończyły się sukcesem w 2007 roku, gdy w dniu 19 września zawarte 
zostało nowe porozumienie między Federalnym Ministerstwem Spraw Europejskich 
i Międzynarodowych Austrii a Uniwersytetem Jagiellońskim. W artykule 3 tego poro-
zumienia napisano:

Aby zapewnić miejsce dla nowych książek, istnieje możliwość wycofywania z księgozbioru dzieł 
zaczytanych, niewykorzystywanych oraz dubletów. Książki wycofane mogą być włączane do 
magazynu ogólnego Biblioteki Jagiellońskiej, jeżeli odpowiadają one jej profi lowi gromadze-
nia zbiorów. Mogą również w porozumieniu z Austriackim Konsulatem Generalnym […] zostać 
przekazane innym instytucjom lub zostać zwrócone.

Od samego początku realizacji idei istnienia Czytelni Austriackiej podstawowym, 
także nierozwiązanym do końca problemem był status podarowanego księgozbioru. 
Z jednej strony był to dar Austrii (nie przewidywano nigdy jego zwrotu), z drugiej 
zaś strony strona austriacka nie godziła się nigdy na włączenie podarowanych dzieł 
do zasobu Biblioteki Jagiellońskiej. Próbowano zbiorowi nadać status określany jako 
„depozyt wieczysty”, ale przeszkodziły realizacji tego pomysłu zastrzeżenia natury 
prawnej. Ten trwający przez lata stan zawieszenia uniemożliwiał wprowadzenia infor-
macji o dziełach do katalogu komputerowego, użytkownicy Biblioteki Jagiellońskiej 
nie otrzymywali informacji online o zawartości księgozbioru austriackiego. Po dłuż-
szym czasie i tę kwestię rozwiązano. Ustalono mianowicie, że księgozbiór Czytelni 
Austriackiej będzie traktowany jako tzw. księgozbiór W (tak jak księgozbiór W znaj-
dujący się w Wypożyczalni), tzn. jako zasób posiadający wprawdzie własny, odrębny 
inwentarz, ale możliwy do skatalogowania w bazie komputerowej.

Jesienią 2006 roku ruszyła akcja katalogowania księgozbioru. Początkowo prace, 
niestety, posuwały się powoli i z dużymi przerwami, bowiem Oddział Opracowania 
Druków Zwartych, Nowych, który katalogował te dzieła, nie zawsze miał możliwości 
kadrowe i wolną przestrzeń czasową. Ostatnio dzięki stosownym posunięciom organi-
zacyjnym (prace zlecone, 1/2 etatu w Oddziale Udostępniania Zbiorów, wolontariat) 
prace udało się przyspieszyć. Równolegle przygotowuje się dzieła do udostępnienia 
w Oddziale Opracowania Przedmiotowego Zbiorów Nowych. Wpływy z lat 2008–
–2010 zostały w pełni skatalogowane. Od wiosny roku 2011 kontynuuje się katalogo-
wanie retrospektywne księgozbioru dzięki środkom fi nansowym z Ministerstwa Spraw 
Europejskich i Międzynarodowych Austrii (8616 €), uzyskanym dzięki staraniom 
Biblioteki Jagiellońskiej i pomocy Austriackiego Konsulatu Generalnego w Krakowie. 

Obecnie czytelnik ma do dyspozycji przede wszystkim tradycyjny katalog kartkowy 
(alfabetyczny i systematyczny) na kartach formatu międzynarodowego oraz częściowy 
katalog komputerowy liczący już 3430 dzieł w 3903 woluminach; bibliotekarze mają 
dodatkowo katalog topografi czny do użytku wewnętrznego, który służy jako podstawa 
do klasyfi kacji i skontrum. 
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Księgozbiór zgodnie z założeniem ma profi l przede wszystkim humanistyczny i jest 
podzielony na następujące działy:
A. Lexica. Allgemeine Biographien
B. Wörterbücher
C. Bibliothekswesen. Bibliographien. Buchkunde. Presskunde
D. Philosophie. Logik

D – I. Psychologie. Psychoanalyse
D – II. Psychiatrie. Psychotherapie

E. Wissenschaft. Schulwesen. Erziehung. Didaktik
F. Religion
G. Sprachwissenschaft

G – I. Deutsche Sprache
H. Literatur
J. Österreichische Literatur

J – I. Die einzelnen Schriftsteller
K. Geschichte

K – I. Politische Geschichte
K – II. Wirtschafts-und Sozialgeschichte
K – III. Kulturgeschichte
K – IV. Hilfwissenschaften
K – V. Historische Biographien

L. Österreichische Geschichte
L – I. Burgenland
L – II. Kärnten
L – III. Niederösterreich
L – IV. Oberösterreich
L – V. Salzburg
L – VI. Steiermark
L – VII. Tirol
L – VIII. Vorarlberg
L – IX. Wien
L – X. Historische Biographien

M. Kunst
M – I. Architektur
M – II. Bildhauerei
M – III. Malerei. Graphik. Photographie
M – IV. Musik. Tanz
M – V. Theater
M – VI. Mass-Medien. Rundfunk. Film. Fernsehen
M – VII. Kunstgewerbe

N. Österreichische Kunst



196

N – I. Architektur
N – II. Bildhauerei
N – III. Malerei. Graphik. Photographie
N – IV. Musik. Tanz
N – V. Theater
N – VI. Mass-medien. Rundfunk. Film. Fernsehen
N – VII. Kunstgewerbe

O. Sozialwissenschaften
O – I. Soziologie
O – II. Politik
O – III. Wirtschaft
O – IV. Recht
O – V. Europa. Europäische Union

P. Ethnographie
R. Geographie
S. Geographie Österreichs. Heimatkunde. Geologie

S – I. Burgenland
S – II. Kärnten
S – III. Niederösterreich
S – IV. Oberösterreich
S – V. Salzburg
S – VI. Steiermark
S – VII. Tirol
S – VIII. Voralberg
S – IX. Wien

T. Technik. Mathematik. Informatik
U. Umwelt- und Naturwissenschaften

U – I. Umwelt- und Naturwissenschafte
U – II. Medizin
U – III. Landwirtschaft. Forstwessen
U – IV. Sport. Spiel
U – V. Haushalt

W. Anthologien
X. Literarische Texte
Każde dzieło opatrzone jest sygnaturą miejsca, składającą się z litery wskazującej 

na przynależność do danego działu oraz numeru kolejnego w dziale, określającego ko-
lejność wynikającą z systematycznego ustawienia księgozbioru (tzw. sygnatura ska-
cząca). Jak to bywa w przypadku, gdy nie da się z góry precyzyjnie określić rozwoju 
księgozbioru (jest tu zależność od produkcji wydawniczej i od wpływu dzieł o danej 
tematyce), brakuje niekiedy możliwości wprowadzenia na odpowiednią sygnaturę no-
wej pozycji. Stąd też zaistniała konieczność melioracji księgozbioru, idącej w kierunku 
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bądź to usuwania z działu dubletów i dzieł zdezaktualizowanych, zbędnych lub zaczyta-
nych, aby na zwolnione miejsce można było wprowadzić dzieło nowe o takiej samej lub 
zbliżonej tematyce, bądź to przesygnowywanie pewnej partii księgozbioru, stwarzające 
nowy układ, w którym można uzyskać na półkach miejsce dla nowych pozycji oraz 
przygotować znaczny zapas wolnych sygnatur oczekujących na przyszłe nabytki. 

W ciągu lat istnienia Czytelni Austriackiej takie melioracje cząstkowe były prze-
prowadzane wielokrotnie (przeważnie w obrębie jednego działu). Od 2007 roku prze-
glądom poddawane są coraz większe segmenty księgozbioru. Usuwane są przy tym 
dublety, dzieła zbędne i zaczytane. Na ich miejsce wprowadzane są pozycje zamówio-
ne i poszukiwane przez czytelników. W najbliższym czasie melioracji zostaną kolejne 
działy: historia powszechna, historia Austrii i nauki społeczne (socjologia, polityka, 
zagadnienia gospodarcze, prawo).

Dostęp do księgozbioru zawsze był wolny. Czytelnik sam, mając do dyspozycji ka-
talog alfabetyczny lub systematyczny, albo z pomocą dyżurnego odszukiwał na półkach 
potrzebne dzieła. Od początku istnienia księgozbioru prowadzi się statystykę wyko-
rzystania dzieł z niego pochodzących: tych, z których czytelnicy korzystają na miej-
scu (osobno książek, osobno czasopism), a także tych, które mogą być wypożyczane 
do domu (szczególnie teksty literackie, a także opracowania – z wyjątkiem encyklo-
pedii, słowników, informatorów, dużych albumów). Przykładowe zestawienie z kilku 
ostatnich lat wygląda następująco: 

w 2003 roku na miejscu wykorzystano 4758 książek i 1408 czasopism, do domu wypożyczono 184 dzieła,
w 2004 roku na miejscu wykorzystano 4486 książek i 730 czasopism, do domu wypożyczono 203 dzieła,
w 2005 roku na miejscu wykorzystano 5130 książek i 714 czasopism, do domu wypożyczono 256 dzieł,
w 2006 roku na miejscu wykorzystano 2581 książek i 556 czasopism, do domu wypożyczono 323 dzieła,
w 2007 roku na miejscu wykorzystano 1399 książek i 244 czasopism, do domu wypożyczono 177 dzieł,
w 2008 roku na miejscu wykorzystano 1479 książek i 233 czasopisma, do domu wypożyczono 134 dzieła,
w 2009 roku na miejscu wykorzystano 1523 książki i 324 czasopisma, do domu wypożyczono 125 dzieł,
w 2010 roku na miejscu wykorzystano 1174 książki i 198 czasopism, do domu wypożyczono 116 dzieła.

IV. CZYTELNICY

Tworząc Czytelnię Austriacką, liczono, że zgromadzony księgozbiór wzbudzi 
duże zainteresowanie intelektualnego środowiska krakowskiego. W zamierzeniu po-
mysłodawców miał on być przydatny nie tylko pracownikom naukowym i studentom 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także naukowcom z innych krakowskich uczelni. 
Słusznie zakładano, że jego obecność i dostępność przyczyni się do popularyzacji 
problematyki należącej do austriackiego kręgu kulturowego. Przyjęto też, że czytelnia 
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przyciągnie osoby niezwiązane z uczelniami, a znające język niemiecki: nauczycieli, 
lektorów, uczącą się młodzież. 

Po otwarciu Czytelni Austriackiej, w grudniu 1986 roku, zapisało się do niej 21 
osób. W kolejnych latach rejestr wpisanych po uruchomieniu przedstawia się następu-
jąco: 1987 – 130 osób, 1988 – 91 osób, 1989 – 97 osób, 1990 – 102 osoby, 1991 (do 23 
października) – 65 osób, 1992 – 97 osób, 1993 – 170 osób, 1994 – 116 osób, 1995 – 187 
osób, 1996 – 124 osoby, 1997 – 88 osób, 1998 – 192 osoby, 1999 – 140 osób, 2000 – 
179 osób, 2001 (do czerwca) – 190 osób. W sumie od 1986 do 2001 roku do Czytelni 
Austriackiej zapisało się łącznie 1989 osób. 

Od grudnia 1986 do września 2001 roku wpisów dokonywano w Czytelni. Od paź-
dziernika 2001 roku nie prowadzi się osobnych zapisów dla osób chcących korzystać 
z księgozbioru austriackiego na miejscu, bowiem ustalono, że dokumentem upraw-
niającym będzie ogólna karta biblioteczna Biblioteki Jagiellońskiej. Ustalono rów-
nież, że uprawnieni do wypożyczania do domu dzieł z magazynu ogólnego Biblioteki 
Jagiellońskiej mogą również wypożyczać do domu dzieła z Czytelni Austriackiej (na 
podstawie osobnego konta w Czytelni Austriackiej). W marcu 2011 roku takich kont 
było 104, w tym 34 uaktywnione na rok 2011. 

V. KATEGORIE CZYTELNIKÓW

Wśród zapisanych do Czytelni 210 osób w okresie od 26 listopada 1986 roku do
30 września 1988 roku byli studenci germanistyki (74 osoby), pracownicy naukowi ger-
manistyki (cztery osoby), studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego z innych kierunków 
(30 osób), studenci spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego (20 osób), pracownicy nauko-
wi spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego (41 osób), pracownicy Biblioteki Jagiellońskiej
(23 osoby), a także jeden uczeń, jeden student zagraniczny i 16 innych osób spoza wy-
mienionych kategorii. Okazjonalnie, bez zapisywania się, korzystali też na miejscu ze 
zbioru austriackiego goście zagraniczni oraz osoby odbywające praktykę w Bibliotece 
Jagiellońskiej.

W kolejnym okresie (od 1 października 1988 do 23 października 1991 roku) wśród 
zapisanych 300 osób znalazło się 74 studentów germanistyki, trzech pracowników ger-
manistyki, 90 studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tym spora grupa studentów 
fi lologii angielskiej), 53 studentów innych uczelni (Akademii Ekonomicznej, Akademii 
Rolniczej, Akademii Muzycznej, Politechniki Krakowskiej, Akademii Medycznej), 
34 pracowników innych uczelni, muzeów, wydawnictw, 12 pracowników Biblioteki 
Jagiellońskiej, siedmiu uczniów, siedmiu gości zagranicznych i 20 innych osób spoza 
wymienionych kategorii.

W roku akademickim 2010/2011 na 150 czytelników korzystających z możliwo-
ści wypożyczania książek austriackich do domu było 25 pracowników naukowych 
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Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziewięciu pracowników innych uczelni, 45 studentów 
germanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, 44 studentów z innych kierunków studiów, 
ośmiu studentów germanistyki spoza Uniwersytetu Jagiellońskiego, dziewięciu studen-
tów innych uczelni, 10 osób niezwiązanych z żadną uczelnią. 

VI. ODWIEDZINY

Przykładowa roczna ilość ewidencjonowanych odwiedzin Czytelni Austriackiej 
przez czytelników w przedziale lat 1990–2000 kształtowała się następująco: 1990 – 
919 osób, 1991 – 1044 osoby, 1992 – 1160 osób, 1993 – 1338 osób, 1994 – 1004 osoby, 
2000 – 1174 osoby. Od 2001 ilość odwiedzających stała się praktycznie niepoliczal-
na, bowiem Czytelnia Austriacka stała się częścią Czytelni Europeistycznej, w której 
prowadzi się jedną księgę odwiedzin dla korzystających z trzech rodzajów zbiorów 
podręcznych.

W 2010 roku odnotowano 2847 odwiedzin Czytelni Europeistycznej. Warto za-
uważyć, że we wcześniejszych latach liczby odwiedzających były znacząco wyż-
sze: 2009 – 4005 osób, 2008 – 3655 osób, 2007 – 4477 osób, 2006 – 6149 osób, zaś 
w 2003 – 9604 osoby. Należałoby przyjąć szacunkowo, że użytkownicy Czytelni 
Austriackiej stanowili i stanowią mniej niż jedną trzecią ogólnej liczby korzystających 
z Czytelni Europeistycznej. Nawiasem mówiąc, wyraźna tendencja spadkowa odwie-
dzin w Czytelni Europeistycznej jest porównywalna do spadku odwiedzin w innych 
czytelniach Biblioteki Jagiellońskiej. Spadek ten wiąże się z niewątpliwie rosnącą po-
pularnością Internetu i powszechnością dostępu do osobistego sprzętu komputerowego.

VII. PERSONEL

Strona austriacka i polska, tworząc w Bibliotece Jagiellońskiej Czytelnię Austriacką, 
ustaliły, że Uniwersytet Jagielloński zapewni personel biblioteczny do obsługi czytel-
ników (art. 2 umowy wstępnej). Czytelnią zgodnie z treścią artykułu 7 umowy miało 
opiekować się dwóch wykwalifi kowanych pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
władających językiem niemieckim. Do osób tych miało należeć pełnienie dyżurów, za-
mawianie nowych dzieł u strony austriackiej oraz ich opracowanie (tj. inwentaryzowa-
nie, katalogowanie alfabetyczne i rzeczowe), prowadzenie katalogu, a także niezbęd-
nych melioracji księgozbioru. Stąd też, gdy w listopadzie 1986 roku otwarta została 
czytelnia, dyżurowały dwie germanistki. Taki stan osobowy był możliwy do zapewnie-
nia przez Bibliotekę Jagiellońską, bowiem Czytelnia Austriacka, jak już wspomniano, 
działała na początku wspólnie z Czytelnią Pracowników Nauki A. Dyżurowały w niej 
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w trybie dwuzmianowym kolejno panie: A. Hebda, E. Sagan, M. Dobrowolska. Po ja-
kimś czasie z trzyosobowego zespołu została tylko E. Sagan.

Gdy Czytelnia Austriacka została przeniesiona do odrębnego lokalu, dyżurowała 
w niej już tylko jedna germanistka – E. Sagan. Wobec zmniejszonej ilości odwiedzin 
można było skrócić okres dostępności do księgozbioru austriackiego. Według dyrekcji 
Biblioteki Jagiellońskiej jedna osoba w sposób wystarczający była w stanie zadość-
uczynić uwarunkowaniom związanym z opieką nad księgozbiorem i obsługą czytelni-
ków. Strona austriacka nie bez oporów zaakceptowała tak ukształtowany stan rzeczy. 
Sytuacja skomplikowała się, gdy E. Sagan (Amghar po wyjściu za mąż) urodziła dziec-
ko. Skorzystała z urlopu macierzyńskiego, a potem z urlopu wychowawczego. W czasie 
jej nieobecności dyżury w Czytelni Austriackiej pełniły osoby z umiarkowaną znajo-
mością języka niemieckiego. Poza E. Amghar Biblioteka Jagiellońska w owym czasie 
nie zatrudniała innego germanisty, który mógłby ją zastąpić. Wobec braku pieniędzy 
na drugi etat zwrócono się do konsulatu austriackiego z sugestią, by z jego subwencji 
można było ów etat kreować. Konsul, dr E. Brix, odmówił, natomiast przyrzekł pomoc 
w znalezieniu osoby chętnej do pracy w Czytelni Austriackiej. Niestety, poszukiwa-
nia germanistki pozostały bezowocne i w latach 1993–1994 obsługę Czytelni stanowili 
Piotr Kuliszewicz i (doraźnie) Marek Szymura.

W dniu 1 października 1994 roku wróciła do pracy po urlopie wychowawczym
E. Amghar. W okresach jej nieobecności zastępstwo doraźne sprawował M. Szymura. 
Od czerwca 1997 roku otrzymał on urlop dla poratowania zdrowia, a więc nie było 
zmiennika E. Amghar w razie jej nieobecności (np. w roku akademickim 1997/1998 
Czytelnia była otwarta tylko 178 dni). W roku 2000 konsul austriacki, dr Ernst-Peter 
Brezovsky, który zarzucał E. Amghar zbyt małe zaangażowanie w uczestniczeniu 
w imprezach organizowanych w konsulacie (choć dyrekcja BJ nie miała zastrzeżeń 
do jej pracy), zażądał, aby odeszła ona z Czytelni Austriackiej. Na jej miejsce przy-
szła (skierowana przez konsula) A. Duraj-Kapusta. Została przeszkolona przez
E. Amghar, ale po dwóch miesiącach zrezygnowała. Dyżury po niej od 1 września 2000 
roku objęła znająca biegle język niemiecki absolwentka bibliotekoznawstwa Aneta 
Januszko, osoba zorganizowana, chętna i kreatywna, ale też szybko odeszła z pracy 
w Bibliotece Jagiellońskiej (w marcu 2001 roku), bowiem wyjechała na stypendium do 
Niemiec. W tak powstałej awaryjnej sytuacji od marca do czerwca 2001 roku dyżuro-
wała w ramach prac zleconych Małgorzata Masłoń, absolwentka bibliotekoznawstwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, niestety, bez znajomości języka niemieckiego. Dopiero 
od 1 października 2001 roku została przyjęta do pracy w Bibliotece Jagiellońskiej 
Jadwiga Kołcz, absolwentka germanistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Objęła ona 
dyżury w nowej Czytelni Europeistycznej, której częścią stała się Czytelnia Austriacka. 
Początkowo dyżurowała ona z Aleksandrą Prokop, absolwentką bibliotekoznawstwa 
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Po odejściu J. Kołcz na urlop macierzyński i na urlop wychowawczy nie było 
w Czytelni Europeistycznej germanistki. Sprawami księgozbioru austriackiego od 
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grudnia 2006 roku zaczęła zajmować się z zaangażowaniem Katarzyna Patyna, absol-
wentka bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego z dobrą znajomością języka 
niemieckiego, która jednakże od marca 2008 odeszła na zwolnienie lekarskie (od lipca 
2008 roku na urlop macierzyński, a następnie na urlop wychowawczy). K. Patyna bar-
dzo energicznie rozpoczęła porządkowanie i meliorację księgozbioru, a także katalogu, 
uporządkowała stare dublety i druki zbędne. Niestety, prace te od marca 2008 roku 
uległy znacznemu spowolnieniu. 

Od 1 września 2008 roku wróciła do pracy J. Kołcz, ale nie na długo, bowiem od 
grudnia 2008 roku przebywała na zwolnieniu lekarskim w oczekiwaniu na drugie dziec-
ko. Od grudnia więc 2008 roku do października 2010 roku trwał zatem trudny okres, 
niemniej jednak prace melioracyjne w księgozbiorze austriackim były kontynuowane 
przez A. Biłyk-Mydlarz, kierownik Oddziału Udostępniania Zbiorów, i K. Zwiercan. 

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy stroną austriacką i stroną polską osoby opieku-
jące się księgozbiorem austriackim miały i nadal mają możliwość korzystania

corocznie z czterotygodniowego stypendium na wyjazd do Austrii celem dokształcania. 
Stypendium to może być podzielone między kilka osób i może być wykorzystane również przez 
te osoby, które ściśle współpracują z Uniwersytetem Jagiellońskim w dziedzinie bibliotekoznaw-
stwa, germanistyki, historii Austrii oraz w pokrewnych dziedzinach. Stypendium wynosi 2250 € 
i obejmuje następujące świadczenia: podróż, pobyt, zakwaterowanie (art. 8 porozumienia).

Celem pobytu w Austrii, najczęściej w Wiedniu, jest spotkanie z pracownikami 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych Austrii, sprawującymi pieczę nad Czytelniami 
Austriackimi, z pracownikami Austriackiego Instytutu dla Wschodniej i Południowej 
Europy, Austriackiego Towarzystwa Literackiego. Pobyty w Austrii umożliwiają za-
poznanie się z miejscowym rynkiem wydawniczym i księgarskim (ułatwia to potem 
zestawianie corocznego zamówienia na nowości dla Czytelni Austriackiej), pobyty te 
umożliwiają również udział w Austriackim Dniu Bibliotek, a także w corocznych se-
minariach w Klosterneuburgu poświęconych różnorodnym zagadnieniom literackim 
i kulturalnym.

Zdarzało się, że ze stypendiów tych korzystali także inni pracownicy Biblioteki 
Jagiellońskiej dla własnych lub służbowych celów naukowych (np. w 2010 roku pra-
cownice Oddziału Gromadzenia Zbiorów przeprowadziły kwerendę dotyczącą czaso-
pism galicyjskich w Bibliotece Narodowej w Wiedniu).

Osoby pracujące w Czytelni Austriackiej brały także udział, w miarę możliwości, 
w krajowych spotkaniach przedstawicieli Bibliotek Austriackich w Polsce (np. w 1994 
roku we Wrocławiu, w 1995 w Poznaniu, w 1996 w Przemyślu, w 1998 w Krakowie, 
w 1999 w Opolu, w 2009 również w Opolu). Wedle potrzeby odwiedzały też Instytut 
Kultury Austriackiej w Warszawie.
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III. LOKAL, PRZEPROWADZKI

Już od samego początku sprawa lokalu stanowiła poważny problem. Pojawił się on, 
gdy w 1985 roku Instytut Kultury Austriackiej w Warszawie i Uniwersytet Jagielloński 
podjęły inicjatywę utworzenia w Bibliotece Jagiellońskiej Czytelni Austriackiej. 
Ostatecznie po wielu dyskusjach zdecydowano się na koegzystencję Czytelni 
Austriackiej z Czytelnią Pracowników Nauki A, traktując taki stan jako przejściowy. 
Były oczywiście dobre i złe strony takiego układu. Do minusów należało to, że profeso-
rowie musieli ograniczyć liczbę przechowywanych na półkach dzieł, z których korzy-
stali dla własnych celów, z czasopism musieli korzystać w Czytelni Głównej. Znacznie 
zmniejszono księgozbiór podręczny, ubyło miejsc siedzących, jako że dziewięć miejsc 
przeznaczono dla czytelników Czytelni Austriackiej. Do plusów zaliczono łatwy i szyb-
ki dostęp do sporego księgozbioru austriackiego.

Z czasem wobec rozrastania się księgozbioru Czytelni Austriackiej, wzrastającej 
ciasnoty z powodu powstawania nowych oddziałów w Bibliotece Jagiellońskiej, a tak-
że planowanego połączenia Czytelni Pracowników Nauki A z Czytelnią Pracowników 
Nauki B rozpoczęto poszukiwania nowego, większego i stosownego miejsca dla księ-
gozbioru austriackiego. Biblioteka Jagiellońska chciała wywiązać się ze zobowiązania 
złożonego w tym względzie stronie austriackiej.

Taki nowy samodzielny lokal otrzymała Biblioteka Austriacka w listopadzie 1991 
roku. Mieścił się on przy ulicy Sławkowskiej 14. Inaugurację działalności w nowej 
siedzibie poprzedził długotrwały i kosztowny remont pomieszczeń. Zakupiono wypo-
sażenie (regały, stoły, krzesła, biurko, lampy) – częściowo ze środków austriackich. Od
12 października 1991 roku rozpoczęto pakowanie księgozbioru, zaś meblowanie po-
mieszczeń i przewożenie książek zainicjowano dwa dni później. Prace te pod nadzo-
rem wicedyrektor Biblioteki Jagiellońskiej Jadwigi Grzybowskiej i pod kierunkiem 
E. Amghar wykonali pracownicy Oddziału Udostępniania, Katalogu oraz pracownicy 
techniczni.

W prasie pojawiła się notatka:
Przy ulicy Sławkowskiej 14 (II piętro) w Krakowie zostanie otwarta dnia 18 listopada 1991 
roku o godz. 12.00 Biblioteka i Czytelnia Austriacka. Powstała ona w wyniku współpracy 
Konsulatu Generalnego Republiki Austrii w Krakowie oraz Biblioteki Jagiellońskiej, z inicjaty-
wy Ministerstwa Spraw Zagranicznych Austrii [...]. Krakowska Biblioteka będzie kontynuacją 
istniejącej od 1986 roku w Bibliotece Jagiellońskiej Czytelni Austriackiej, której zbiory zosta-
ły w ostatnim czasie uzupełnione o nowe, interesujące pozycje. Księgozbiór czytelni przy uli-
cy Sławkowskiej 14 obejmuje blisko 7 tysięcy woluminów ze wszystkich dziedzin: literatury, 
sztuki, nauki, kultury, historii Austrii oraz innych krajów niemieckojęzycznych. Ponadto do dys-
pozycji czytelników będzie również aktualna codzienna prasa austriacka („Der Standard”, „Die 
Presse”, „Salzburger Nachrichten”, „Kurier”, „Die Kleine Zeitung”) oraz czasopisma („Profi l”, 
„Wochenpresse”, „Die Furche”). Otwarcie Czytelni Austriackiej ma przyczynić się, obok prowa-
dzonej na szeroką skalę działalności kulturalnej Austriackiego Konsulatu Generalnego, do po-
szerzenia wiedzy o Austrii, jej literaturze, historii oraz innych dziedzinach życia tego kraju […].
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 Ze względu na jednosobową obsadę czytelnia w nowej siedzibie była dostępna dla 
korzystających z niej krócej niż w poprzednim miejscu. Początkowo otwarta była w po-
niedziałki, wtorki, czwartki w godz. 11.30–18.00; środy, piątki w godz. 9.00–15.30. 
Od roku akademickiego 1993/1994 zmieniono godziny otwarcia: poniedziałki, środy 
w godz. 9.30–16.00; wtorki, czwartki 9.00–15.30; dwie soboty 9.00–14.00. To ogra-
niczenie otwarcia czytelni do godzin przedpołudniowych spowodowało, co wydaje się 
zrozumiałe, pewien spadek frekwencji. Po południu w pomieszczeniach Czytelni od-
bywały się lektoraty języka niemieckiego. Po powrocie do pracy E. Amghar z urlopu 
wychowawczego ustalono nowe godziny otwarcia: poniedziałek – piątek 9.30–16.00 
i dwie soboty 9.00–14.00.

Od momentu zasiedlenia lokalu przy ul. Sławkowskiej czytelnia przez kilka kolej-
nych lat borykała się z kilkoma różnej wagi niedogodnościami. Niektóre z nich wynikały 
z opieszałości gestora budynku, niektóre zaś z niedowładu administracji Uniwersytetu 
Jagiellońskiego.

Rok 1995 zapisał się w historii Czytelni Austriackiej kolejną przeprowadzką. Tym 
razem do nowego, parterowego pomieszczenia w pobliżu Biblioteki Jagiellońskiej, 
a mianowicie przy al. Mickiewicza 51. W dniu 30 czerwca 1995 roku rozpoczęto pa-
kowanie książek i demontaż mebli w dotychczasowej siedzibie. Przeniesienia księ-
gozbioru na nowe miejsce dokonali pracownicy działu gospodarczego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego pod nadzorem E. Amghar, zaś jego rozmieszczaniem w nowym wnę-
trzu zajęli się magazynierzy z Biblioteki Jagiellońskiej. Po krótkiej w istocie przerwie, 
bo tylko kilkunastodniowej, czytelnia wznowiła działanie. Nowy lokal, choć dobrze 
usytuowany, miał, niestety, szereg wad: brak własnych toalet (były dostępne piętro wy-
żej, w Kolegium Języka Niemieckiego), brak dostatecznego ogrzewania w zimie (piec 
wyremontowano jako tako dopiero w roku akademickim 1997/1998), długotrwały brak 
dostępu do własnego telefonu, a następnie konieczność korzystania ze wspólnej linii 
z Kolegium Języka Niemieckiego. 

Godziny otwarcia pozostawały od października 1994 bez zmian. Modyfi kacja na-
stąpiła w roku akademickim 1999/2000. Czytelnia dostępna była w nowych termi-
nach: poniedziałki i środy w godz. 12.30–19.00, wtorki, czwartki, piątki 8.00–14.30 
oraz w dwie soboty 9.00–14.00. Poza godzinami otwarcia w pomieszczeniach czytelni 
tradycyjnie odbywały się prowadzone przez konsulat austriacki lektoraty języka nie-
mieckiego. W roku 2000, po odejściu E. Amghar, godziny otwarcia czytelni ulegały 
częstym zmianom w związku ze wzmożoną rotacją osób przydzielonych do obsługi 
czytelników księgozbioru austriackiego.

Początek roku akademickiego 2001/2002 przyniósł zasadniczą zmianę w funk-
cjonowaniu Czytelni Austriackiej. W dniu 1 października 2001 roku nastąpiło otwar-
cie nowego skrzydła Biblioteki Jagiellońskiej, zmieniła się organizacja przestrzenna 
wszystkich jej oddziałów. Oddział Udostępniania Zbiorów, w skład którego wchodziła 
zawsze Czytelnia Austriacka, otrzymał dodatkowe pomieszczenia. Na fali zmian utwo-
rzona została nowa jednostka organizacyjna w Bibliotece Jagiellońskiej – Czytelnia 
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Europeistyczna, która miała zespolić trzy elementy: pozostałość zlikwidowanej 
Czytelni Brytyjskiej, Czytelnię Austriacką oraz budowany zbiór książek, dotyczący 
Europy i Unii Europejskiej.

Czytelnia Europeistyczna ulokowana została w sali 1129, na pierwszym piętrze no-
wego skrzydła Biblioteki Jagiellońskiej. W związku z tym, że sala ta została przygoto-
wana na przyjęcie około 6–7 tysięcy woluminów, podjęto decyzję wydzielenia trzech 
segmentów przestrzennych i umieszczenia w nich po 2–2,5 tysiąca woluminów wyżej 
wspomnianych zbiorów, mających stanowić zasób Czytelni Europeistycznej. 

Przed przeniesieniem do Czytelni Europeistycznej księgozbiór Czytelni Austriackiej 
postanowiono podzielić na dwie części. W pierwszej kolejności należało wyodrębnić 
część bardziej używaną, by udostępnić ją zainteresowanym w nowym pomieszczeniu 
Czytelni, zaś część pozostałą, w pierwotnym zamyśle przeznaczoną do wypożyczania 
do domu, umieścić w innym miejscu. Planowane przedsięwzięcie udało się zrealizować 
przed przeprowadzką.

Przeniesienie zbiorów Czytelni Austriackiej było czasowo zbieżne z życzeniem pry-
watnego właściciela kamienicy przy al. Mickiewicza 51, który postulował opróżnienie 
przez Bibliotekę Jagiellońską należącego do niego lokalu.

Pakowanie zbiorów oraz innego wyposażenia, a także przeprowadzkę zrealizowali 
w ciągu kilku dni lipca 2001 roku pracownicy Oddziału Udostępniania Zbiorów pod 
nadzorem kierownika tego oddziału. Zgodnie z planem w Czytelni Europeistycznej 
ustawiono na półkach około 1500 woluminów, zaś około 5500 woluminów umieszczono 
w magazynie znajdującym się w podziemiach Biblioteki Jagiellońskiej. Rychło jednak 
okazało się, że z powodów organizacyjnych oraz technicznych ten segment księgozbio-
ru austriackiego musi być przeniesiony do miejsca bliższego Czytelni Europeistycznej. 
Przemieszczono go więc do sali 1134, stanowiącej pracownię Oddziału Udostępniania 
Zbiorów, wyposażonej w dostateczną ilość regałów i usytuowanej w pobliżu Czytelni 
Europeistycznej. Dzięki tym rozwiązaniom organizacyjnym po przeniesieniu austriac-
kiej kolekcji książkowej do nowego skrzydła Biblioteki Jagiellońskiej stworzone 
zostały w sumie bodaj najlepsze w historii istnienia Czytelni Austriackiej warunki pre-
zentowania i udostępniania jej zasobu. Zarówno czytelnicy, jak i pracownicy uzyska-
li możliwość pracy w pomieszczeniach klimatyzowanych, prawidłowo oświetlonych 
i ogrzanych, wyposażonych w dostęp do Internetu, kserokopiarkę, odtwarzacz wideo 
i magnetofon. Zniknęły niedogodności związane z labilnym czasem udostępniania, do-
stateczną obsadą dyżurnych, łącznością telefoniczną, a także z sanitariatami.

IX. DZIAŁALNOŚĆ POZABIBLIOTECZNA

Według ustaleń polsko-austriackich Czytelnia Austriacka miała mieć przede wszyst-
kim charakter naukowy i służyć środowisku naukowemu Uniwersytetu Jagiellońskiego 
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oraz Krakowa. Przybliżać też miała dodatkowo użytkownikom kulturę Austrii. Stąd 
też w zawartej przez obie strony formalnej umowie przewiduje się możliwość wy-
korzystania pomieszczenia czytelni (lub ewentualnie dodatkowych pomieszczeń) na 
prowadzenie działalności wystawienniczej i odczytowej: „Pomieszczenia Biblioteki 
Jagiellońskiej mogą być użytkowane (odpowiednio do warunków przestrzennych) przy 
realizacji różnych projektów kulturalnych realizowanych we współpracy z Austriackim 
Konsulatem Generalnym” (art. 5 umowy).

W początkowym okresie istnienia czytelni (w 1987 roku) miały miejsce seanse fi l-
mowe w języku niemieckim (Das Ende der Österreich-Ungarn Monarchie, Albertina, 
Secesion, Der junge Freud), odczyty (np. w 1988 roku: dr G. Jankovic, Die Welt des 
Kaisers Franz Joseph…; w roku 1989: dr G. Stengler, Die Schallaburg, ein mitteleuro-
peisches Austellunszentrum, prof. dr K.R. Fischer, Freud und Wittgenstein), wieczory 
literackie (w roku 1987: Josef Haslinger; w roku 1989: Otto Steffl , Marianne Gruber), 
wystawy (w roku 1987: Faksimiledrucke der Akademischen Druck u. Verlagsanstalt 
Graz; w roku 1990: Kunst und Wien um 1900; w roku 2004: Literatura w komiksie. 
Austriaccy rysownicy na tropach literatury światowej).

Po utworzeniu w Krakowie w 1990 roku Austriackiego Konsulatu Generalnego 
i Austriackiego Forum Kultury Czytelnia Austriacka praktycznie przestała służyć jako 
miejsce działań kulturalnych w ramach kontaktów polsko-austriackich, bowiem wy-
mienione instytucje przejęły tę część działalności.

X. PROMOCJA CZYTELNI AUSTRIACKIEJ

Aby poszerzyć krąg użytkowników Czytelni Austriackiej pochodzących spoza 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, a także wzbudzić intensywniejsze zainteresowanie nią 
i jej ciekawymi zbiorami wśród pracowników i studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
w latach 2009 i 2010 dyrekcja Biblioteki Jagiellońskiej przedsięwzięła szereg inicjatyw, 
które miały i mają przyczynić się do rozwinięcia działań promocyjnych:

W maju 2009 roku został zaproszony do Biblioteki Jagiellońskiej Konsul Generalny 
Republiki Austrii, mgr Christophe Ceska, by można było omówić problemy i plany 
związane z Czytelnią Austriacką. Również w maju tego roku odbyła się w Bibliotece 
Jagiellońskiej rozmowa dotycząca Czytelni Austriackiej z dr. Peterem Langkammerem 
(lektorem austriackim) i dr. Dietmarem Gassem, pracownikiem naukowym Instytutu 
Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od października tego samego roku 
został nawiązany kontakt z pracującą w Instytucie Filologii Germańskiej Uniwersytetu 
Jagiellońskiego lektorką języka niemieckiego, Barbarą Wild. W roku akademickim 
2009/2010 odbywały się w Czytelni Austriackiej prowadzone przez nią zajęcia ze stu-
dentami germanistyki. Również listopadzie 2009 roku rozesłano do gimnazjów i liceów 
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krakowskich pocztą e-mailową informację dla nauczycieli języka niemieckiego o ist-
nieniu Czytelni Austriackiej.

W listopadzie 2010 roku dzięki życzliwemu pośrednictwu prof. dr Marii Kłańskiej, 
dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, w Bibliotece 
Jagiellońskiej pojawiła się jako nowy opiekun księgozbioru austriackiego i doradca na-
ukowy dr Anna Dąbrowska, która z zaangażowaniem podjęła powierzone jej obowiąz-
ki. Zaktualizowano informację o Czytelni Austriackiej na internetowej stronie domowej 
Biblioteki Jagiellońskiej. Zamieszczono również informację o Czytelni Austriackiej na 
stronie domowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Krótki artykuł o Czytelni Austriackiej 
pojawił się w miesięczniku „WUJ” (Wiadomości Uniwersytetu Jagiellońskiego), wy-
dawanym przez Fundację Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
„Bratniak”. W gablocie przed Czytelnią Europeistyczną eksponowane są systematycz-
nie nowe nabytki i godne uwagi osobliwości Czytelni Austriackiej, kolportowane są 
również ulotki reklamowe. 

Korzystnej intensyfi kacji uległa współpraca Biblioteki Jagiellońskiej z Austriackim 
Konsulatem Generalnym i Austriackim Forum Kultury w Krakowie w celu polepszenia 
przepływu informacji i rozwiązywania problemów Czytelni Austriackiej.

Trwa przyspieszona kontynuacja retrospektywnego opracowania alfabetyczno-
-rzeczowego księgozbioru Czytelni Austriackiej, tak aby wiedza o nim była dostępna 
w Komputerowym Katalogu Bibliotek Uniwersytetu Jagiellońskiego. Permanentnie do-
konywana jest też jego melioracja.

25 YEARS OF EXISTENCE OF THE AUSTRIAN READING ROOM IN THE 
JAGIELLONIAN LIBRARY (1986–2011)

SUMMARY

The year 2011 marked the 25th anniversary of the creation of the Austrian Reading Room 
within the Jagiellonian Library. The Reading Room was offi cially opened on the 28th November 
1986, on the strength of an agreement between the Republic of Austria and the Jagiellonian 
University, so as to serve the researchers and students of the Jagiellonian University as a didactic 
and study center, meet the needs of the Kraków academic circles and systematically bring closer 
the Austrian culture to the Polish people.

In the Austrian Reading Room one can fi nd works published in Austria and relating to Austria; 
they concern chiefl y the humanities (philosophy, literary studies, linguistics, history, history of 
art), social sciences (economy, sociology, politics, law), as well as the geography of Austria. At 
present the collection numbers 7648 volumes, as well as some selected journals and electronic 
documents. The article presents an outline of the history of the creation of the Austrian Reading 
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Room and reconstructs the process of the growth of its collection, the arrangement of the collec-
tion as well as the manner of making it accessible to the readers. It tells us about the users of the 
collection and about the employees of the Jagiellonian Library who look after the collection; it 
also takes into account the information concerning the premises where over the span of 25 years 
the books belonging to the Austrian resources were made accessible to the readers. In the fi nal 
part of the article, we learn about the extra library range of activities of the Reading Room and 
about the events that promote the Reading Room.


