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Biblioteka Jagiellońska (Jagiellonka) 
– nauk przemożnych perła

Bogata zaś i gościnna Biblioteka Jagiellońska nęciła z daleka ustawicznie. Doraźne wypady do niej 
podczas przerw świątecznych czy wakacyjnych nie mogły wystarczyć. Mieć ją stale pod ręką, pracować 
nie utykając na wyrwach i brakach – jakaż natarczywa pokusa! Uległem jej 1.

tekst: Małgorzata Wielek-Konopka
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O historii Biblioteki Jagiellońskiej 
słów zaledwie kilka

„Nauk przemożnych perła” – takim mianem król Kazimierz III 
Wielki określa w  akcie fundacyjnym z  12 maja 1364 r. Uniwersytet 
w Krakowie (wówczas Studium Generalne), którego sercem od same-
go początku była Biblioteka. Biblioteka Jagiellońska – najstarsza pol-
ska książnica i największa polska biblioteka uczelniana świętuje w tym 
roku wraz z Uniwersytetem 650-lecie utworzenia. W Uchwale Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 grudnia 2013 r., ustanawiającej rok 
2014 Rokiem Wielkiego Jubileuszu Uniwersytetu Jagiellońskiego, czy-
tamy: W murach Uniwersytetu Jagiellońskiego wzrosła bezcenna dla 
polskiej i europejskiej kultury Biblioteka Jagiellońska […].

Zaczątek Biblioteki Jagiellońskiej (nazwa utrwalona w XIX w.) sta-
nowił rozproszony w różnych gmachach Akademii Krakowskiej księ-
gozbiór, pochodzący głównie z darów profesorów i wychowanków. 
Za sprawą profesora teologii Tomasza Obiedzińskiego w 1515 r. bi-
blioteka uniwersytecka znalazła swoje pierwsze lokum w XVI–wiecz-
nym gmachu Collegium Maius u  zbiegu ulic św. Anny i  Jagielloń-
skiej. Księgozbiór zgromadzony początkowo w Librarii (zwanej Salą 
Obiedzińskiego) był stale wzbogacany głównie poprzez darowizny 
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czy zapisy testamentowe2. Innym źródłem pozyskiwania książek były 
zakupy możliwe dzięki hojnym fundatorom oraz stałym funduszom 
ustanawianym na rzecz Biblioteki. W 1773 r. taki fundusz ustanowiła 
Komisja Edukacji Narodowej. W kolejnych latach istnienia na tempo 
przyrostu zbiorów i rozwój Biblioteki bardzo istotny wpływ miały wy-
darzenia historyczne.

Collegium Maius było siedzibą Biblioteki aż do 1940 r., kiedy to 
zbiory przeniesiono do budynku przy al. Mickiewicza. Zakończenie 
budowy nowego gmachu Biblioteki Jagiellońskiej (1931-1939), bę-
dącego wówczas najnowocześniejszym budynkiem bibliotecznym 
w Europie, zbiegło się z wybuchem II wojny światowej.

Niemcy pierwotnie planowali zaadaptować budynek biblioteki 
na studio radiowe, ale po ekspertyzie technicznej wycofali się z tego 
pomysłu i podjęli decyzję o zachowaniu bibliotecznego charakteru 

budynku – Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego została prze-
kształcona w  niemiecką Staatsbibliothek Krakau. Przeprowadzka 
przedwojennych zbiorów odbyła się pod nadzorem dr. Gustawa 
Abba, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej w  Berlinie. W  przeciągu 
62 dni 643 937 tomów w 13 200 skrzyniach zostało przewiezionych 
do nowego gmachu Biblioteki. 

Czas okupacji to dla Biblioteki Jagiellońskiej okres walki o ochro-
nę polskich dóbr kultury, a także szukanie sposobów na nieoficjalne 
udostępnianie zasobów naukowcom i  studentom uczęszczającym 
na tajne komplety. Niewątpliwie to, że zbiory Biblioteki Jagiellońskiej 
nie ucierpiały zbytnio w trakcie wojny, a przy tym mogło z nich także 
w tych trudnych czasach korzystać środowisko naukowe Krakowa, 
zawdzięczamy ówczesnemu dyrektorowi biblioteki – Edwardowi 
Kuntzemu i polskim bibliotekarzom.

Okres powojenny to czasy gwałtownego przyrostu zbiorów bi-
bliotecznych. Wpływy roczne w  tym czasie wynosiły do ok. 40 000 
woluminów. Znaczne powiększenie księgozbioru stało się impulsem 
do przeprowadzenia w  latach 1961-1963 rozbudowy gmachu, a na-
stępnie w latach 1995-2001 wybudowania nowego skrzydła Biblioteki.

1. Tak o Bibliotece Jagiellońskiej pisał Stanisław Pigoń. Kiedy otrzymał z Uni-
wersytetu Jagiellońskiego propozycję objęcia katedry Wydziału Filozoficznego, 
stanął przed trudną decyzją – czy opuścić ukochane Wilno i przenieść się do 
Krakowa? We wspomnieniach przyznaje: Otóż te chwile rozdarcia – to zarazem 
drugi moment, w którym w sposób decydujący zaważyła nad moim życiem ponęta 
Biblioteki Jagiellońskiej.

2.  Liber benefactorum (Lista darczyńców) przechowywana w Oddziale Rękopisów 
BJ zawiera wiele wybitnych nazwisk, z których nie sposób wybrać tych „najważ-
niejszych”

Collegium Maius, Sala Obiedzińskiego (fot. J. Krieger, ok. 1880 r.)

Biblioteka Jagiellońska, nowe skrzydło gmachu z wejściem od ul. Oleandry (ze zbiorów BJ, fot. Magdalena Słowik)
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Ostatnie 20 lat istnienia Biblioteki Jagiellońskiej to czas wielkich 
przemian, ściśle związanych z  rewolucją technologiczną, która po-
ciągnęła za sobą wieloaspektowe przeobrażenia w  funkcjonowaniu 
Biblioteki. W 1991 r. Biblioteka Jagiellońska postawiła pierwsze kroki 
na drodze do automatyzacji podstawowych procesów bibliotecz-
nych, tworząc lokalną sieć biblioteczną. Rok później (1992) władze 
Uniwersytetu Jagiellońskiego podjęły niezwykle ważną decyzję 
w  sprawie komputeryzacji Biblioteki – podpisano kontrakt z  firmą 
VTLS na zakup zintegrowanego systemu bibliotecznego Virginia 
Tech. Library System (VTLS). Środki na ten cel pozyskano z  funda-
cji A.W. Mellona i Komitetu Badań Naukowych. W czerwcu 1993 r. 
uruchomiony został Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek Uni-
wersytetu Jagiellońskiego. Kolejny milowy krok, który bardzo istotnie 
przyspieszył tworzenie cyfrowej informacji o  zbiorach Biblioteki, to 
przystąpienie do współtworzenia Narodowego Uniwersalnego Kata-
logu Centralnego (NUKAT). Ostatnim etapem wchodzenia w świat 
cyfrowy było uruchomienie w 2010 r. Jagiellońskiej Biblioteki Cyfro-
wej, w której obecnie3 dostępnych jest 252 966 publikacji.

Dzieje Biblioteki Jagiellońskiej to przede wszystkim dzieje księgo-
zbioru krakowskiej książnicy, ale czym byłyby książki bez ich czytel-
ników, badaczy, miłośników i strażników? Mury Biblioteki pamiętają 
wiele sławnych postaci: Annę Jagiellonkę, Stefana Batorego, Jana III 
Sobieskiego i innych monarchów przechadzających się po Collegium 
Maius. Znają też dobrze Stanisława Wyspiańskiego „pomieszkują-
cego” w  czytelni budynku przy ul. św. Anny. Pamiętają Helenę Mo-
drzejewską wciąż obdarzającą bibliotekę nowymi nabytkami – a to 
afiszem ze swej nowej sztuki, innym razem czasopismami przywiezio-
nymi z zagranicznych podróży i Jana Matejkę, który spędzał tu wiele 
czasu na korzystaniu ze zbiorów, skrzętnie podsuwanych mu przez 
starszego brata – Franciszka, pracownika Biblioteki Jagiellońskiej. Nie 
sposób wymienić wszystkich jej gości i stałych bywalców4. 

Historia Biblioteki to również historie życia i osiągnięć jej pracow-
ników i  kolejnych dyrektorów: Jerzego Samuela Bandtkiego, Józefa 
Muczkowskiego, Karola Estreichera, etc. Wciąż krążą o nich opowie-
ści jak ta dotycząca Karola Estreichera (Seniora) i  jego wiernego to-
warzysza – pieska Dżimusia: Stary dyrektor Biblioteki co rano prze-
chodził jej sale, a przed nim sunął charcik dając znać studiującym 
i służbie, że zbliża się kierownik instytucji, który każdemu objaśnień 
udzieli, książki doradzi, a nawet sam przyniesie. (Estreicher, 1957) 

Historia Biblioteki Jagiellońskiej to o wiele, wiele więcej niż opo-
wiedziano powyżej…

Miejsce, gdzie się pergamin 
spotkał z komputerem

Księgozbiór Biblioteki Jagiellońskiej stanowią zbiory wielodyscy-
plinarne, łączące nowoczesność z tradycją. Są wśród nich niezwykle 
cenne obiekty, będące świadectwem minionych czasów, rozwoju 
myśli i  nauki oraz przykładem kunsztu drukarskiego i  introligator-
skiego. Spośród całej rzeszy niezwykle cennych dokumentów swoje 
schronienie znalazły w Bibliotece Jagiellońskiej takie skarby jak:

• najwcześniejszy ze znanych (ok. 1408 r.) przekaz tekstu 
Bogurodzicy z nutami 

• Almanach Cracoviense ad annum 1474. Kraków, Kasper 
Straube, 1473 
(pierwszy druk, który ukazał się na ziemiach polskich, odnale-
ziony w 1844 r. za biblioteczną szafą, w trakcie remontu budyn-
ku Collegium Maius) 

• De revolutionibus orbium coelestium libri VI. Nürnberg, Jo-
hannes Petreius, 1543 (egzemplarz pierwszej edycji dzieła Mi-
kołaja Kopernika) 

• iluminowany Kodeks Behema z początku XVI w.
• Banderia Prutenorum Jana Długosza
• Klaudiusza Ptolemeusza Cosmographia (ok. 1465-1475) 
• Abrahama Orteliusza Theatrum orbis terrarum. Antwerpia, 

1575
• autografy i pierwodruki dzieł m.in. Adama Mickiewicza, Juliu-

sza Słowackiego, Stanisława Wyspiańskiego, Fryderyka Chopi-
na, Stanisława Moniuszki, Marii Szymanowskiej, Karola Szyma-
nowskiego, Witolda Lutosławskiego i in.

Ogólna liczba zbiorów bibliotecznych Uniwersytetu Jagielloń-
skiego wynosi aktualnie5 7 305 236 woluminów i jednostek. Od mo-
mentu przeniesienia zbiorów z  Collegium Maius do gmachu przy 
al. Mickiewicza księgozbiór powiększył się o 6 635 629 woluminów. 
Zbiory Biblioteki Jagiellońskiej to 5 279 566 wol. i jednostek, pozostałe 
zasoby znajdują się w magazynach innych bibliotek UJ. 

W  Bibliotece Jagiellońskiej znajdziemy właściwie wszystkie typy 
dokumentów. Obok zbiorów tradycyjnych starych i współczesnych, 
wśród których są: bezcenne rękopisy, stare druki, mapy, grafiki, nuty, 
dokumenty dźwiękowe muzyczne, dokumenty życia społecznego, 
druki ulotne, książki i  czasopisma, Biblioteka gromadzi także doku-
menty elektroniczne, filmy, audiobooki, mikroformy. Od 2010 r. Bi-
blioteka prowadzi intensywną digitalizację zbiorów, udostępniając 
je w  postaci plików DjVu lub plików audio i  video w  Jagiellońskiej 
Bibliotece Cyfrowej. Oprócz dokumentów zabezpieczanych przed 

m.in. degradacją spowodowaną kwaśnym papierem, do biblioteki cyfrowej trafiają także zdi-
gitalizowane współczesne materiały naukowe oraz egzemplarz obowiązkowy przekazywany 
do Biblioteki Jagiellońskiej także w postaci cyfrowej. 

Zbiory tradycyjne
• Wydawnictwa zwarte – 2 483 206 wol. 
• Czasopisma – 958 333 wol.
Zbiory specjalne: 1 838 027 jedn.
• Rękopisy – 33 208 jedn.
• Stare druki – 106 752 jedn. (w tym 3 666 inkunabułów)
• Zbiory kartograficzne – 57 301 jedn.
• Zbiory graficzne – 59 301 jedn.
• Muzykalia – 44 332 jedn.
Zbiory elektroniczne 
• zbiory elektroniczne zinwentaryzowane – 17 345 jedn.
• zbiory licencjonowane, do których BJ opłaciła dostęp – 173 994 jedn.
• materiały zdigitalizowane przez Bibliotekę – 219 509 jedn.

Współcześnie Biblioteka Jagiellońska gromadzi zbiory biblioteczne przede wszystkim 
w oparciu o egzemplarz obowiązkowy, którego historia, w kontekście Biblioteki Jagiellońskiej, 
sięga 1807 r., kiedy to na mocy wydanego wówczas dekretu wydawcy, drukarze i autorzy zobo-
wiązani zostali do przekazywania Bibliotece jednego egzemplarza każdego druku, który ukazał 
się na terenie Galicji Zachodniej. W późniejszym okresie obowiązek rozszerzono na terytorium 
całego kraju, a od 1968 roku, zgodnie z zapisami Ustawy o bibliotekach, Biblioteka Jagiellońska 

otrzymuje wszystkie wydawnictwa opubliko-
wane na terenie Polski, już nie w  jednym, ale 
w  dwóch egzemplarzach. Jeden z  nich jest 
wieczyście archiwizowany, natomiast drugi 
przeznaczony do udostępniania. Poza egzem-
plarzem obowiązkowym, który stanowi głów-
ne źródło wpływów, zasoby uzupełniane są 
drogą darów, kupna i wymiany. Część zbiorów 
Biblioteki Jagiellońskiej stanowią także depo-
zyty, tj. księgozbiór Klasztoru OO. Kamedu-
łów w Krakowie, czy wyjątkowy ze względu na 
swą formę depozyt cyfrowy – kopie cyfrowe 
starodruków i druków medycznych z prywat-
nych zbiorów Profesora Janusza Skalskiego, 
kierownika Kliniki Kardiochirurgii Dziecięcej 
Collegium Medicum UJ, a prywatnie bibliofi-
la i  kolekcjonera instrumentów medycznych 
z minionych epok i współczesnych. W kolekcji 
Bibliotheca Medica prof. Janusza Skalskiego, 
dostępnej w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej, 
znajdują się dzieła, których nie posiada Biblio-
teka Jagiellońska i które są rzadkością w innych 
polskich bibliotekach. Uzupełnieniem kolekcji 
są wystawy wirtualne.

3.  Stan z dnia 06.10.2014
4. Wiele ciekawostek związanych z Biblioteką można znaleźć w „Kalenda-

rzu Krakowskim” na rok 2013, który w całości został poświęcony Bibliotece 
Jagiellońskiej

5.  Stan z dnia 30.09.2014, [online], www.bj.uj.edu.pl/zbiory-biblioteczne-uj [do-
stęp: 30.09.2014]
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„Bogurodzica” (ze zbiorów BJ) „Kodeks Behema” (ze zbiorów BJ) „Cosmographia” Ptolomeusza (ze zbiorów BJ)

http://www.bj.uj.edu.pl/zbiory-biblioteczne-uj


Głównym źródłem informacji o zbiorach 
dostępnych w  Bibliotece Jagiellońskiej jest 
Komputerowy Katalog Zbiorów Bibliotek 
UJ oraz tradycyjne katalogi kartkowe. Druki 
znajdujące się w zbiorach Biblioteki Jagielloń-
skiej wydane do roku 1949 rejestruje Katalog 
Podstawowy (tzw. Stary Katalog) dostępny 
aktualnie w  postaci cyfrowej (zeskanowane 
karty katalogowe). Wszystkie książki i czaso-
pisma, które wpłynęły do biblioteki od 1994 r. 
są opracowane w katalogu komputerowym. 
Komputerowe opracowanie zbiorów spe-
cjalnych wdrażane jest w  miarę zatwier-
dzania instrukcji katalogowania kolejnych 
typów dokumentów w  formacie MARC21, 
w  tworzeniu których Biblioteka Jagiellońska 

bierze aktywny udział. Równolegle z katalo-
gowaniem bieżącego wpływu prowadzone 
jest opracowanie retrospektywne; także 
zbiory digitalizowane, zanim trafią do biblio-
teki cyfrowej, są skatalogowane w  katalogu 
komputerowym, z którego dane po konwer-
sji do formatu Dublin Core wykorzystywane 
są do tworzenia opisu obiektów cyfrowych. 

Do 2002 r. katalogowanie zasadniczo 
odbywało się lokalnie. Wyjątek stanowiły 
czasopisma (Centralna Kartoteka Czaso-
pism, BUG) oraz hasła wzorcowe (Centralna 
Kartoteka Haseł Wzorcowych, BUW). Po 
10 latach katalogowania zbiorów w  bazie 
lokalnej, Biblioteka przystąpiła do współ-
tworzenia katalogu centralnego NUKAT, co 
istotnie wpłynęło na przyspieszenie opra-
cowania księgozbioru i  umożliwiło urucho-
mienie opracowania retrospektywnego. 

Aktualnie w  bazie Uniwersytetu Jagielloń-
skiego znajduje się 1 151 167 rekordów 
bibliograficznych6, z  których ponad 70% 
zostało wprowadzonych w procesie współ-
katalogowania. Dodatkowo w  latach 2009-
2012 Biblioteka Jagiellońska uczestniczyła 
w  projekcie realizowanym przez Bibliotekę 
Uniwersytecką w Warszawie: "NUKAT – Au-
tostrada Informacji Cyfrowej", którego za-
daniem było scalenie danych z  katalogów 
lokalnych z katalogiem NUKAT. W ramach 
tego przedsięwzięcia zintegrowanych zo-
stało 119 550 rekordów bibliograficznych 
znajdujących się w  Komputerowym Ka-
talogu Zbiorów Bibliotek UJ z  odpowied-
nikami, które zawiera baza NUKAT oraz 
przekazano do katalogu centralnego 55 
233 opisów publikacji, które zostały wpro-
wadzone do KKZBUJ przed rozpoczęciem 
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współkatalogowania i  dotąd nie zostały odnotowane w  katalogu 
centralnym. Obecnie ponad 200 bibliotekarzy UJ (w  tym ok. 100 
pracowników BJ) wprowadza dane do katalogu NUKAT, współtwo-
rząc centralną informację o  zbiorach bibliotek polskich. Biblioteka 
Jagiellońska jest częścią katalogu centralnego od samego początku 
jego istnienia. Staramy się nie tylko wspólnie tworzyć metadane, ale 
również współdziałać w zakresie porządkowania bazy, wprowadza-
nia narzędzi wspomagających prace katalogowe oraz tworzyć stan-
dardy katalogowania i czuwać nad ich przestrzeganiem.

Bibliotheca Universitatis Cracoviensis 
/ Bibliotheca Patria 

Trwający od 650 lat związek z  Uniwersytetem jednoznacznie 
wskazuje na zasadniczą funkcję, którą pełni Biblioteka Jagiellońska: 
jest ona przede wszystkim biblioteką główną Uniwersytetu Jagielloń-
skiego i wraz z pozostałymi 45 bibliotekami UJ tworzy zwarty system 
biblioteczno–informacyjny. Ze względu na swoją bogatą historię 
i niezwykle cenne zbiory, stanowiące skarby kultury polskiej i świa-
towej, książnica pełni także funkcję biblioteki narodowej, a znaczna 
część jej zbiorów zaliczana jest do narodowego zasobu bibliotecz-
nego. Bibliotheca Patria – tym mianem Biblioteka Jagiellońska okre-
ślana jest już od czasów Karola Estreichera (druga połowa XIX w.). 

Z tych dwóch funkcji jakie pełni Biblioteka Jagiellońska wynikają 
zadania, które niejednokrotnie są trudne do pogodzenia. Biblioteka 
ma przede wszystkim służyć środowisku naukowemu, szeroko udo-
stępniając swe zasoby, a jednocześnie archiwizować polską produkcję 
wydawniczą i chronić materiały biblioteczne stanowiące dziedzictwo 
narodowe, by zachować je dla potomności. Dbałość o sumienne wy-
pełnianie obu tych zadań od samego początku była przedmiotem 
troski kolejnych dyrektorów Biblioteki Jagiellońskiej. 

Jak zachować książki w jak najlepszym stanie dla wielu pokoleń, 
jednocześnie udostępniając je żądnym wiedzy uczonym, pozwalając 
im czerpać z bogactwa zasobów bibliotecznych?

 Sposobów zabezpieczania zbiorów było wiele, zmieniały się one 
wraz z rozwojem nauki i cywilizacji. Dla przykładu 26 sierpnia 1672 r. 
została ogłoszona przez papieża Klemensa X Bulla, grożąca ekskomu-
niką każdemu, kto przywłaszcza sobie dzieła z Biblioteki Uniwersytetu 
Krakowskiego. Jeszcze do lat 30-40. XIX wieku co cenniejsze książki 
w salach Obiedzińskiego były przykute solidnymi łańcuchami, na-
wet nie tyle ze względu na studentów, co uczonych, którzy chętnie 
książki pożyczali, ale niechętnie je zwracali. Najczęściej trzymali je 
w domu przez całe życie i dopiero w obliczu śmierci i przyszłej męki 
za nieoddane książki ostatnią wolą decydowali o zwrocie (Chwal-
ba, 2005). Aktualnie niewątpliwą pomocą w realizacji powierzonych 

jej zadań są dla Biblioteki Jagiellońskiej 2 egzemplarze obowiązkowe 
oraz cyfrowe upowszechnianie zdigitalizowanych zbiorów.

Do podstawowych obowiązków, które wypełnia Biblioteka poza 
udostępnianiem i ochroną zbiorów należy także prowadzenie dzia-
łalności: bibliograficznej, naukowej, dokumentacyjnej, wydawniczej, 
edukacyjnej, popularyzatorskiej i instrukcyjno-metodycznej. Zadania 
realizowane są przez zespół liczący obecnie 336 osób zatrudnionych 
w  11 Oddziałach podzielonych na 30 Sekcji. Biblioteka Jagiellońska 
to niezmiennie aktywny ośrodek naukowy, informacyjny, kulturalny 
i edukacyjny. To miejsce, gdzie odbywają się niezwykłe wystawy (np. 
coroczna wystawa towarzysząca Wielkanocnemu Festiwalowi Lu-
dwiga van Beethovena), spotkania autorskie, krajowe i międzynaro-
dowe konferencje, gdzie prowadzone są szkolenia i warsztaty dla stu-
dentów i pracowników (tj. cykl wykładów Ars Quaerendi), warsztaty 
dla katalogujących, lekcje biblioteczne. Tutaj realizowane są wielkie 
projekty rządowe tj. "Kwaśny papier", czy Działalność Upowszech-
niająca Naukę (DUN) lub zadania finansowane ze środków unijnych 
tj. Jagiellońska Biblioteka Cyfrowa, mające na celu ochronę zbiorów 
polskich bibliotek. 

Dzisiejsza Biblioteka Jagiellońska, choć coraz bardziej cyfrowa, hy-
brydowa i wirtualna, to nadal ta sama „Jagiellonka” co przed wiekami. 
To przede wszystkim miejsce, gdzie wciąż powstają ważne projekty, 
gdzie rodzą się i są realizowane nowatorskie idee.
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