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Biblioteka Ossolineum – zbiory 
 

Zbiory całego Zakładu Narodowego to obecnie blisko 2 000 000 jednostek. 

Składają się na nie zbiory Biblioteki Ossolineum (druki nowe XX–XXI w., 

czasopisma, rękopisy, dokumenty, stare druki, mapy i plany, dokumenty życia 

społecznego – plakaty, broszury, afisze, zbiory mikroformowe) oraz zbiory 

Muzeum Książąt Lubomirskich (rysunki, ryciny, obrazy, ekslibrisy, medale, 

monety, pieczęcie). 
 

Zbiory udostępniane są w dziewięciu czytelniach, dysponujących 168 miejscami. 

W trosce o zachowanie najcenniejszych egzemplarzy, szczególnie rękopisów  

i starych druków, od 2007 r. realizowanych jest wiele projektów wspierających 

konserwację i digitalizację zbiorów. Ossolineum współpracuje w tych projektach 

m.in. z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędem 

Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego oraz Mechanizmem Finansowym 

EOG i Norweskim Mechanizmem Finansowym. Od 2006 r. Ossolineum należy też 

do konsorcjum Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, w której zasobach udostępnia 

ponad 10 000 obiektów online. 
 

Biblioteka Ossolineum jest jedną z czterech podstawowych części Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich. Tworzy ją 11 działów – sześć tzw. działów 

podstawowych (w tym Dział Przechowywania i Udostępniania Druków Zwartych – 

gromadzący kolekcję druków XIX–XXI w., i Dział Nowych Druków Ciągłych, 

opiekujący się kolekcją czasopism XX–XXI w.) oraz pięć działów specjalnych: Działy 

Rękopisów, Starych Druków, Dokumentów Życia Społecznego, Mikroform oraz 

Gabinet Kartografii.  
 

Znaczna część zbiorów Biblioteki Ossolineum (w tym tzw. zbiory lwowskie) należy 

do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, otaczanego szczególną ochroną. Zbiory 

Biblioteki liczą obecnie ponad 1 600 000 jednostek, w tym niezwykle cenny zbiór 

druków z dawnych kolekcji lwowskich, księgozbiory gromadzone przez 

znakomitych darczyńców Zakładu, a także wyjątkowy zbiór poloników XVI–

wiecznych czy inkunabuły. Zbiory rękopiśmienne to przede wszystkim rękopisy 

dotyczące historii i kultury Polski od czasów najdawniejszych do chwili obecnej, ze 

szczególnym uwzględnieniem materiałów dotyczących dawnych ziem wschodnich 

Rzeczypospolitej, a więc archiwów i papierów rodzin magnackich i szlacheckich, 

utworów polskich pisarzy i poetów, spuścizny osobistości polskiego życia 

politycznego, kulturalnego i naukowego, pamiętników i dokumentów 

wystawianych przez królów i książąt polskich oraz urzędy państwowe z XIII–XX w. 

Zbiory Gabinetu Kartograficznego to głównie dzieła kartograficzne obrazujące 

obecne i historyczne polskie terytoria, ze szczególnym uwzględnieniem terenów 

Śląska. Dział Dokumentów Życia Społecznego gromadzi materiały związane  
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z historią i kulturą Polski, zwłaszcza Wrocławia i Dolnego Śląska po 1945 r. Cenne są szczególnie zbiory 

teatraliów i dokumentacja działalności opozycyjnej z lat 1978–1989 czy bogaty zbiór fotografii. 
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