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Początki badań proweniencyjnych 
dawnej książki w Polsce

• Franciszek Biesiadecki, Kazimierz Piekarski

Materiały do dziejów biblioteki Zygmunta 
Augusta, lwowskie czasopismo „Exlibris” 1924

*zarejestrowali 30 woluminów – 8 instytucji 
(1924): Kraków (Bibl. Jagiellońska, Bibl. 
Czartoryskich, Muzeum Narod., Bibl. OO. 
Karmelitów); Lwów (Bibl. Baworowskich, 
Ossolineum); Wilno (Bibl. Uniwersytecka), 
Kopenhaga (Bibl. Uniwersytecka). 



Materiały do dziejów biblioteki 
Zygmunta Augusta

• „oddrukowujemy wszelkie notatki 
proweniencyjne, które wskazują na losy 
książek po rozproszeniu się biblioteki 
Zygmunta Augusta, a także zapiski pouczające 
o czytelnictwie i użyciu książek przez te, czy 
inne osoby”.

• *świadomość rozproszenia kolekcji, 
zachęcenie do badań i publikowania wyników 
na łamach „Exlibrisu”.



Edmund Majkowski - 1928

• Materiały do dziejów Biblioteki Zygmunta 
Augusta. Książki Zygmunta Augusta 
przechowywane w Bibliotece Archidiecezjalnej 
w Poznaniu (Poznań 1928 – 47 woluminów, 48 
dzieł)



Kolekcja Zygmunta Augusta – 1928 r.

• 1928: Kazimierz Hartleb Biblioteka Zygmunta Augusta. 
Studium z dziejów kultury królewskiego dworu.

• Zarejestrował 309 pozycji;

• W epoce odrodzenia „biblioteki dworskie […] spełniały 
[prócz kolekcjonerskiej] inne jeszcze zadania, 
wychodzące już poza obręb interesów […] właściciela. 
Służyły nie tylko celom prywatnym, ale także i 
publicznym. Dostarczały urzędnikom dworskim, 
zwłaszcza wobec wzrastających zadań […] materiału 
książkowego, […],podnosiły poziom dworu, dodawały 
blasku znamienitego”.



Refleksje metodologiczne – Rudolf 
Kotula: 1929 r.

• Układ katalogu:

według nazwisk lub nazw 
właścicieli zebranych w 
kilku nadrzędnych 
grupach: 

- biblioteki królewskie,

- klasztorne, 

- kościelne, 

- świeckie, 

- prywatni właściciele.



Rudolf Kotula

• „Najbardziej przeglądowy wydał mi się taki 
podział przedmiotu, któryby prowadził do 
ustalenia i podkreślenia właścicieli książek i 
zgrupowania dzieł pochodzących z tego 
samego ogniska zbieraczego”, służyć to miało 
„zrekonstruowaniu treściowej zawartości 
dawnych bibliotek […] oraz zbadania i 
ustalenia jej znaczenia dla historii kultury”.



Refleksje metodologiczne –
Kazimierz Piekarski

• krytyczna recenzja 
pracy R. Kotuli na 
łamach „Przeglądu 
Bibliotecznego” 1929 r.

• Wydana pod tytułem

O zadania i metody 
badań proweniencyjnych



Kazimierz Piekarski – 1929 r.

• Badania należy ograniczyć chronologicznie do 
epoki powstania książki, gdyż „nie o właścicieli 
książek nam idzie, ale o oddziaływanie książki na 
społeczeństwo” w momencie jej funkcjonowania;

• Uważał, że katalog powinien być ułożony wg 
nazwisk autorów;

• Książka to jeden „z najdonioślejszych czynników 
kultury we wszystkich jej przejawach”.



Po II wojnie światowej
teoria i praktyka (grunt polski)

• 1951 r.: Bronisław Kocowski Zadania i metody 
badań proweniencyjnych w zakresie starych 
druków, „Przegląd Biblioteczny”.

• Cel badań: poznanie oddziaływania książki na 
społeczeństwo, a przez te ustalenia poznanie jego 
kultury literackiej, wykształcenia i zainteresowań.

• Duża rola badań proweniencyjnych książki 
rękopiśmiennej: wyniki pozwolą ujawnić prądy 
umysłowe i potrzeby kulturalne epoki, związki 
kulturalne z zagranicą, historię bibliotek.



Po II wojnie światowej:
teoria i praktyka

* 1975 „Z Badań nad Polskimi Księgozbiorami 
Historycznymi” red. Barbara Bieńkowska
„Aktualny stan wiedzy w zakresie historii książki wymaga 
[…] możliwie szerokich i wszechstronnych, ale 
ukierunkowanych, zorganizowanych i 
zdyscyplinowanych metodologicznie badań źródłowych, 
prowadzących do wykrycia i zinterpretowania jak 
największej liczby śladów obecności książki w dawnej 
Polsce”.
*od 2006 r.: „Z Badań nad Książką i Księgozbiorami 
Historycznymi” – red. Jacek Soszyński, od 2016: Jacek 
Puchalski 



Po II wojnie światowej
teoria i praktyka

• 1975: Maria Sipayłło O metodzie badań 
proweniencyjnych starych druków

• typologia znaków własnościowych (oprawa, 
superekslibris, nalepki na oprawie, sygnatury 
biblioteczne, ekslibris, zapis rękopiśmienny) ;

• „Ważna jest droga książki, ważne są jej dzieje, 
które możemy odtworzyć jedynie na podstawie 
kolejności zapisów oraz ich rodzaju”;

• 1994: David Pearson Provenance research in 
book history: informacje spoza książki 
(inwentarze, katalogi aukcyjne, katalogi bibliotek).



Maria Sipayłło

• problem ograniczenia czasowego badań 
proweniencyjnych: tylko przy przedstawianiu 
książki jako „wykładnika kultury” jakiegoś okresu 
dziejów;

• Zmiana znaczenia społecznego książki w XVIII w.: 
zabytek i obiekt muzealny oraz świadectwo 
wysokiej kultury Rzeczypospolitej przed 
rozbiorami, np. książki Zygmunta Augusta;

• cele prowadzenia badań proweniencyjnych: 
rekonstrukcja dawnych bibliotek, poznanie 
socjologii książki oraz kultury dawnej Polski.



Barbara Bieńkowska - 1986 r.

• „Księgozbiory historyczne stanowią ważne i 
wielostronne, a nie w pełni wykorzystane źródło 
wiedzy o przeszłości. Mogą one powiedzieć 
bardzo wiele o minionych czasach, o ludziach, 
rzeczach, zjawiskach i związkach pod warunkiem, 
że będą analizowane fachowo, z wykorzystaniem 
wszystkich dostępnych współcześnie metod i 
środków”. Kilka uwag i propozycji w sprawie 
badań księgozbiorów historycznych. ”Studia o 
Książce” 1986, t. 16, s. 3-32.



Polskie Towarzystwo Bibliologiczne -
1990 r. – Barbara Bieńkowska

• PTB „za najpilniejsze swe zadanie uznało 
włączenie do obiegu informacyjnego zbiorów 
przemieszczonych i przejętych […], polskich 
oraz obcych znajdujących się zarówno na 
terenie Polski, jak i poza jej granicami […].  
Nie ma aktualnej obecnie – po wojennych 
zawieruchach – mapy rozmieszczenia ani 
polskich zbiorów w kraju i na obczyźnie, ani 
obcych, które znalazły się na naszej ziemi”. 



1995:PTB „Symposia Bibliologica”

• Dokumentacja księgozbiorów historycznych: 
współpraca krajowa i międzynarodowa;

• Hanna Łaskarzewska przedstawiła założenia 
wstępne do pracy: Informator o polskich 
księgozbiorach historycznych i powstałych na 
ziemiach polskich do 1950 r. (nie 
opublikowany);

• B. Bieńkowska, Straty bibliotek polskich 

w czasie II wojny światowej (1994).



1995: Maria Zychowicz

• Centralny katalog starych druków w Bibliotece 
Narodowej w Warszawie. Informator

• 89 instytucji polskich posiadających stare druki 
oraz 53 instytucje zagraniczne z 14 krajów –
współpraca z katalogiem centralnym.



2005: katalog NUKAT

• Świadomość konieczności  uwzględnienia w 
opisie nie tylko danych bibliograficznych, ale 
także cech indywidualnych poszczególnych 
egzemplarzy starych druków – niemożliwe do 
zrealizowania ze względów technicznych.



NUKAT

• Halina Mieczkowska (2009 r.): „Najbardziej 
właściwe byłoby […] stworzenie osobnej bazy 
czy też platformy cyfrowej, w której oprócz 
opisu znalazłyby się fotografie znaków 
własnościowych (superekslibrisów, 
ekslibrisów, pieczątek itp.), zapisek 
rękopiśmiennych oraz zabytkowych opraw” 
(Stare druki w Narodowym Uniwersalnym Katalogu 
Centralnym (NUKAT), „Roczniki Biblioteczne” 2009



Postulaty wspólnej bazy 
proweniencyjnej

• Stawiane podczas warsztatów dla katalogujących 
stare druki,

• Izabela Wiencek, Stare druki – o potrzebie portalu 
informacyjnego i ogólnopolskiej bazy 
proweniencji, „Z Badań nad Książką i 
Księgozbiorami Historycznymi” 2012.

• Marta Kowalewska, Baza proweniencji dawnej 
książki w Centrum Badawczym Bibliografii 
Polskiej Estreicherów UJ, „Z Badań nad Książką i 
Księgozbiorami Historycznymi” 2012.



2016: Proweniencyjna Grupa Robocza

• ZNiO Wrocław: Konferencja Polskiej Grupy 
CERL (Grupa Polskich Bibliotek Naukowych 
Gromadzących Stare Druki) „Książka dawna i 
jej właściciele” z udziałem przedstawicieli 
środowiska innych bibliotek i instytucji. 

* CERL 2018: BN, BJ, BUW, BU w Poznaniu, 
BUWr, ZNiO, Książnica Kopernikańska, PAN 
Biblioteka Gdańska, 



Proweniencyjna Grupa Robocza –
badacze starych druków i rękopisów

• Biblioteka Narodowa, 
• Biblioteka Jagiellońska, 
• Biblioteki Uniwersyteckie w Katowicach, Poznaniu, Toruniu, Warszawie, 

Wrocławiu, 
• Biblioteka PAN w Gdańsku i Warszawie, Biblioteka PAU i PAN w Krakowie,
• Książnica Pomorska, Książnica Kopernikańska, Biblioteka Śląska, 

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu, 
• Biblioteka Karmelitów w Krakowie, 
• Zakład Narodowy im. Ossolińskich (lider), 
• Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów,
• Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki,
• Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, 
• Członkowie zespołu d.s.  inwentaryzacji Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie 

(Wydział Historyczny UAM).



Proweniencyjna Grupa Robocza

• Spotkania;

• Seminaria;

• Warsztaty – szkolenie w bazie MEI;

• Strona internetowa z materiałami 
z konferencji i spotkań;

• Forum dyskusyjne;

• Konferencje: 2016; czerwiec 2019: 

II Międzynarodowa Konferencja Proweniencyjna 
„Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej”.



Proweniencyjna Grupa Robocza

• Spotkanie 1 - czerwiec 2017 r. (M. Kycler, DSM, Pierwsze 
spotkanie Proweniencyjnej Grupy Roboczej… „Przegląd 
Biblioteczny” 2017). Pozostałe sprawozdania – na stronie 
Grupy.



Strona internetowa



Bibliografia podstawowa dot. badań proweniencyjnych 
starych druków i rękopisów

I. Stare druki
• metodyka, teoria,
• typologia (superekslibrisy, ekslibrisy, dedykacje autorskie –

brak publikacji o innych typach wpisów rękopiśmiennych),
• Katalogi bibliotek z indeksami proweniencji (Bydgoszcz, 

Gdańsk, Gniezno, Gościkowo-Paradyż, Katowice, Kórnik, 
Kraków, Leszno, Łańcut, Nowy Sącz, Obra, Olsztyn, Pelplin, 
Poznań, Pszczyna, Szczecin, Szczyrzyc, Tarnów, Toruń, 
Warszawa, Wrocław).

II. Rękopisy
* Katalogi i inwentarze (Cieszyn, Gdańsk, Gniezno, Kórnik, 
Kraków, Lublin, Poznań, Toruń, Warszawa, Wrocław, 
ogólnopolskie).



Wykaz instytucji przechowujących 
stare druki w Polsce

• 298 instytucji, odnotowane nawet niewielkie 
zasoby 







Prezentacje Grupy



Dyskusje dotyczące kształtu przyszłej 
bazy proweniencyjnej

• Baza znaków własnościowych;

• Baza proweniencji, właścicieli, ich znaków 
własnościowych oraz książek z ich kolekcji



Material Evidence of Incunabula



Dyskusja na Forum PGR 
(propozycja zespołu AAG)



Rekord właściciela 
(propozycja zespołu AAG)



Co dalej?

• Narodowa Baza Proweniencyjna: 

- kształt, 

- finansowanie prac,

- utrzymanie;

* Proweniencyjna Grupa Robocza jest inicjatywą 
oddolną i nie posiada dodatkowego 
finansowania: delegacje pokrywają instytucje 
zatrudniające członków Grupy, organizację 
spotkań finansuje ZNiO.



Czy warto prowadzić badania 
proweniencyjne? 

• Dobry przykład: ustalenia dotyczące biblioteki 
Zygmunta Augusta;

• 1951: Stanisław Lisowski Do dziejów biblioteki 
Zygmunta Augusta (dodał 29 dzieł z Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Wilnie).  Studia nad książką 
poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego.



Kolekcja Zygmunta Augusta –
badania prowadzone  do dziś, 

nowe ustalenia, nowe egzemplarze

• 1988: A. Kawecka-Gryczowa, Biblioteka 
ostatniego Jagiellona. Pomnik kultury 
renesansowej.

• zarejestrowała 958 druków i 12 rękopisów z 
kolekcji szacowanej na ok. 4000 wol. 

A. Gryczowa rejestracją objęła 

biblioteki polskie i zagraniczne.



Biblioteka Zygmunta Augusta

• Do dziś trwa rejestracja egzemplarzy nie 
znanych Gryczowej: np. Staatsbibliothek w 
Berlinie, Bibliotece Misjonarzy w Krakowie, w 
Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu;

• Catalogue of books from the Library of 
Sigismund II Augustus, King of Poland, in the 
collection of the National Library of Russia in 
Saint Petersburg, edited by Maria I. 
Tkachenko, Maria Brynda (2015).



Praktyka… na przykładzie biblioteki 
Zygmunta Augusta



Superekslibris

Herbowy z monogramem



Ekslibris, pieczątka

Ekslibris Pieczątka



Noty rękopiśmienne



Noty rękopiśmienne



Biblioteka Zygmunta Augusta



Noty rękopiśmienne



Biblioteka Zygmunta Augusta –
– znaki niezwiązane bezpośrednio z książką, 
ale opisujące jej historię  - POCHODZENIE

• Inwentarze biblioteczne - inwentarz książek 
J.M. Ossolińskiego



Znaki pochodzące spoza książki – dokumenty 
archiwalne, dowody kupna, darów



Dziękuję za uwagę

dorota.sidorowicz@ossolineum.pl


