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W roku sprawozdawczym funkcjonujące w strukturach Zakładu Narodowego im. Osso-
lińskich Biblioteka Ossolineum, Muzeum Książąt Lubomirskich, Muzeum Pana Tade-
usza oraz Wydawnictwo Ossolineum dostosowały swoją działalność do okoliczności 
postępującej pandemii wirusa COVID-19. Okresowo zamknięte były Biblioteka i oba 
muzea, we wszystkich komórkach organizacyjnych wprowadzono system pracy zdalnej 
i zmianowej oraz dyżury. Po ogłoszeniu pierwszych obostrzeń pomieszczenia Zakładu 
zostały dostosowane do wymogów reżimu sanitarnego – znacznie zmniejszono liczbę 
miejsc, zarówno dla osób korzystających ze zbiorów w czytelniach, jak i dla zwiedzających 
ossolińskie wystawy. W skutek tych ograniczeń frekwencja odwiedzających znacznie 
zmalała. Równocześnie, zgodnie z zaleceniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego, zintensyfikowano aktywność Ossolineum w Internecie, przenosząc wiele działań 
do przestrzeni wirtualnej.

Mimo ograniczeń Biblioteka Ossolineum i Muzeum Książąt Lubomirskich groma-
dziły zbiory na dotychczasowym poziomie. Także opracowanie zbiorów w 2020 roku 
zbliżone było do skali odnotowywanej w latach poprzednich. Łącznie kolekcje Zakładu 
powiększyły się o 18 326 pozycji. 31 grudnia 2020 osiągnęły 2 059 324 jednostek. Najcie-
kawsze nabytki to rysunki Piotra Michałowskiego, archiwum Zofii Kossak -Szatkowskiej 
oraz listy Jerzego Grotowskiego do Tymoteusza Karpowicza. Zbiory katalogowane są 
w systemie bibliotecznym VIRTUA, w katalogu centralnym NUKAT. Pod koniec roku 
przeprowadzono migrację z systemu muzealnego MONA do nowocześniejszego systemu 
bazodanowego MUZA. Ossolińskie kolekcje były także poddawane kontroli, zabiegom 
konserwatorskim, pracom introligatorskim oraz reprograficznym.

Bibliotekę i czytelnie Muzeum Książąt Lubomirskich odwiedziło łącznie 5 466 osób, 
a w systemach zarejestrowano 439 nowych użytkowników. W porównaniu do 2019 roku 
frekwencja osób korzystających z zasobów czytelń zmalała o niemal dwie trzecie, nato-
miast liczba nowych zarejestrowanych kart bibliotecznych – o jedną trzecią. Przyczynę 
spadku stanowią wprowadzane przez rząd ograniczenia, będące następstwem pogar-
szającej się sytuacji epidemicznej. W ich wyniku ilość miejsc we wszystkich czytelniach 
zredukowano o prawie 90%: ze 156 do 18. Zmalała także liczba osób odwiedzających 

Wstęp
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wystawy i uczestników warsztatów w Muzeum Pana Tadeusza – w roku sprawozdaw-
czym frekwencja wyniosła 13 821 wizyt, co stanowi zaledwie jedną piątą liczby z roku 
poprzedniego. O wiele większym zainteresowaniem – w stosunku do roku 2019 – cieszyły 
się za to zbiory cyfrowe, udostępnione na stronie internetowej Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich oraz w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej. Użytkownicy Internetu skorzystali 
z nich aż 230 595 razy, czyli o ponad 37 000 razy więcej niż w ubiegłym roku.

W pierwszym kwartale 2020 roku prowadzono digitalizację ossolińskich rękopisów, 
a w ciągu całego roku kontynuowano badania nad historycznymi kolekcjami czasopism 
i zbiorów sztuki w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. Wasyla Stefa-
nyka. Na początku roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego udzieliło na ten 
cel dofinansowania w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”, 
nadzorowanego przez Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą 

„Polonika”. Projekt nosił nazwę „Rozpoznanie kolekcji rycin Muzeum Lubomirskich 
w Bibliotece Stefanyka we Lwowie”. Ze względu na wybuch pandemii, uniemożliwiający 
kontynuowanie badań za granicą, przyznane fundusze zostały przeznaczone na wydanie 
albumu Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie autorstwa Anity 

 XCIV „Spotkanie Ossolińskie” we Lwowie 
z udziałem ks. prof. Franciszka Long
champs de Bérier. Na zdjęciu Dyrektor 
Adolf Juzwenko i Dyrektor LNNBU Wasyl 
Fersztej, 12 lutego 2020. Fot. K. Łoza.
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Soroko, który prezentuje dzieła przechowywane obecnie w Bibliotece im. Wasyla Ste-
fanyka. Praca została opublikowana w formie książki dwujęzycznej: polsko -ukraińskiej.

Na początku roku we Lwowie odbyły się dwa spośród dziesięciu planowanych „Spo-
tkań Ossolińskich”, organizowanych cyklicznie przez Zakład Narodowy we współpracy 
z Konsulatem Generalnym Rzeczypospolitej we Lwowie [→il. 1].

W lipcu 2020 roku rozstrzygnięty został konkurs na projekt koncepcji aranżacji 
wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich. Spośród nadesłanych prac jury wyłoniło 
zwycięski projekt Studia 1:1 z Gdańska [→il. 2–4]. Drugie miejsce ex aequo zajęły Studio 
ONTO i pracownia projektowa Aleksandra Wadasa. Konkurs, przeprowadzony na zlece-
nie Zakładu, zorganizowała Fundacja art transparent, która odpowiadała także za 
przygotowanie ekspozycji zgłoszonych koncepcji na dziedzińcu Kamienicy pod Złotym 
Słońcem w Rynku. W zakresie projektu i budowy siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich 
kontynuowano współpracę z pracownią architektoniczną WXCA. Pracownicy Muzeum 
pracowali natomiast nad scenariuszem wystawy stałej, która ma być prezentowana 
w powstającym budynku.

Pomimo pandemii w Ossolineum zrealizowano kilka wystaw. Odpowiedzią na 
wprowadzane obostrzenia była wirtualna ekspozycja Złota epoka Jagiellonów, zreali-
zowana z okazji pięćsetlecia urodzin Zygmunta II Augusta. Wystawa powstała dzięki 
funduszom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznanym w ramach 
programu „Kultura w Sieci”, nadzorowanego przez Narodowe Centrum Kultury. Prezen-
tuje ona zabytki z czasów panowania ostatnich Jagiellonów, pochodzące w większości 
z ossolińskich zbiorów. Oprócz interaktywnego pokazu eksponatów, strona, na której 
udostępniono wystawę, umożliwia wysłuchanie wykładów ekspertów, czytań aktorskich, 
koncertu muzyki renesansowej, a także udział w grach i testach wiedzy. Od wernisażu 25 
września do końca 2020 roku wystawę obejrzało 10 421 zwiedzających [→il. 5].

W Muzeum Pana Tadeusza otwarte zostały natomiast trzy nowe ekspozycje: Stał 
dwór szlachecki… – wystawa fotografii autorstwa Waldemara Śliwczyńskiego, przedsta-
wiających dwory, pałace i zamki z wielkopolskiego szlaku Adama Mickiewicza, Cena 
wolności. Szkice Artura Grottgera, a także ekspozycja zrealizowana w ramach projektu 
edukacyjnego „Pan i Pani Kurier”, finansowanego przez Ambasadę Stanów Zjedno-
czonych w Polsce, zatytułowana Czesław Czapliński. Portrety z historią, podczas której 
zaprezentowano fotografie artysty.

Ogólnopolskie projekty kulturalne i naukowe, w jakich Ossolineum brało udział 
w  ubiegłym roku to: Tydzień Bibliotek (8–15 maja), Noc Muzeów (15–16 maja), 
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Europejskie Dni Dziedzictwa (12–19 września), XXIII Dolnośląski Festiwal Nauki (22–23 
września), Noc Bibliotek (10 października). Ponadto w Zakładzie kontynuowany był cykl 
wykładów popularyzatorskich „Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia”, a dzięki 
wsparciu finansowemu z programu Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Fun-
duszu Wyszehradzkiego zrealizowano projekt filmowy „«Ręce do góry!» Bunt w kinie 
krajów V4”. Jesienią odbył się w Muzeum Pana Tadeusza IV Festiwal Tradycji Literackich, 
poświęcony twórczości Adama Mickiewicza i Witolda Gombrowicza, z kolei w grudniu 

 Rozstrzygnięcie konkursu na projekt 
aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt 
Lubomirskich. Na zdjęciu Dyrektor Adolf 
Juzwenko i dr Karolina Bieniek, 9 lipca 
2020. Fot. M. Kujda. 
 

–  Projekt Studia 1:1 z Gdańska, które 
otrzymało pierwszą nagrodę w konkur
sie na projekt aranżacji wystawy stałej 
Muzeum Książąt Lubomirskich.
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swoją premierę miały spektakl integracyjny i słuchowisko online, będące rezultatem 
projektu „Mickiewicz. Transmisja”, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenia te odbywały się w formule tradycyjnej bądź za 
pośrednictwem Internetu, w ramach akcji „#zostanwdomu”.

Intencji propagowania zbiorów i działalności Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich w przestrzeni wirtualnej odpowiadały także inne inicjatywy podejmowane przez 
poszczególne działy. Wydawnictwo Ossolineum przygotowało kampanię online „#czy-
tajwdomu”, zachęcającą do uczestniczenia w życiu literackim bez wychodzenia z domu. 
Dzięki akcji czytelniczki i czytelnicy mogli nabyć wybrane tytuły z serii Biblioteka Naro-
dowa w formie książek elektronicznych za symboliczną złotówkę. Także Muzeum Pana 
Tadeusza przygotowało wiele materiałów edukacyjnych, udostępnionych w Internecie 
bezpłatnie, m.in. cykle: Do zobaczenia, W księgarni, Krótkie lekcje historii, Domowe 
muzeum, Tłumacz w muzeum oraz Wirtualne muzeum Tadeusza Różewicza. Na stronie 
internetowej Ossolineum i w serwisie YouTube publikowano materiały popularyzujące 
wiedzę o kolekcjach Zakładu.

 Otwarcie wystawy wirtualnej Złota 
epoka Jagiellonów, 25 września 2020. 
Fot. A. Niedźwiecki.
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W wyniku współpracy z Gminą Wrocław pracownicy Biblioteki Ossolineum przygo-
towali cykl tekstów związanych z obchodami siedemdziesięciopięciolecia powojennego 
Wrocławia, opisujących historię i kolekcje Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Pięć 
artykułów ukazało się na oficjalnym portalu internetowym Wrocławia www.wroclaw.pl, 
a jedenaście – na stronie ZNiO. Ossolineum nawiązało ponadto współpracę z Narodo-
wym Instytutem Dziedzictwa i Kultury Wsi w zakresie m.in. upowszechniania dorobku 
Wincentego Witosa, a pod koniec roku zawarta została umowa, dzięki której ossolińskie 
zbiory zostaną udostępnione na popularnym, międzynarodowym portalu Google Arts 
& Culture.

W roku sprawozdawczym przeprowadzono także kolejne etapy przygotowań do 
badań archeologicznych w Zagrodnie, gdzie po wojnie odnalezione zostały skrzynie ze 
zbiorami Ossolineum wywiezionymi ze Lwowa w jednym z niemieckich transportów. 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich współdziała w tym zakresie z wrocławskim oddzia-
łem Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego i z Instytutem Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Pracownicy Ossolineum prowadzili badania naukowe, które prezentowali drukiem 
w publikacjach wydanych w Zakładzie i poza nim. Czynnie uczestniczyli również w kon-
ferencjach o charakterze spotkań online.

Nakładem Wydawnictwa Ossolineum ukazało się w 2020 roku osiemnaście książek, 
zarówno w formie papierowej jak i elektronicznej, w tym: trzy wydania tomów z serii 
Biblioteka Narodowa, „Czasopismo Zakładu Narodowego im. Ossolińskich” oraz czter-
naście tytułów z pozostałych serii. Cztery spośród nich prezentują działalność i kolekcje 
Ossolineum: Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich w opracowaniu Małgorzaty Minkowskiej, Mówią zbiory. Wykłady ossolińskie 
2019–2020 pod redakcją Teresy Sokół i wspomniany wcześniej dwujęzyczny album Anity 
Soroko Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie. Wykonano także 
dodruki siedmiu książek opublikowanych w ubiegłych latach.

Premiery części z planowanych na 2020 rok tytułów zostały przeniesione na rok 
2021 ze względu na ograniczenia związane z pandemią i konieczność reorganizacji pracy 
w redakcji. Przesunięto daty premier łącznie siedmiu książek, także e -booków.

Pomimo utrudnień tytuły wydane w ubiegłym roku spotkały się z bardzo dużym zain-
teresowaniem czytelniczek i czytelników. Książki z lat poprzednich zostały wyróżnione 
przez jury nagród: Pióro Fredry, Najpiękniejsze Książki Roku 2019, Nagrody Polskiego 
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Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami oraz Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego 
i Chonego Shmeruka.

Z  powodu pandemii przesunięto także wręczenie Nagrody Jana Nowaka-
-Jeziorańskiego – w 2020 roku uroczystość odbyła się nie w czerwcu, a w październiku. 
Kapituła, do której należą Prezydent Wrocławia, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego, 
Prezes Kolegium Europy Wschodniej i Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 
uhonorowała nagrodą profesor Hannę Suchocką, premier rządu w latach 1992–1993, 
wieloletnią Ambasador RP przy Stolicy Apostolskiej. Pierwsza w Polsce kobieta pełniąca 
funkcję Prezesa Rady Ministrów wyróżniona została za owocny udział w stworzeniu 
fundamentów III Rzeczypospolitej [→il. 6].

 Premier Hanna Suchocka podczas 
wręczania Nagrody Jana Nowaka
Jeziorańskiego, 4 października 2020. 
Fot. A. Solnica.
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z siedzibą we Wrocławiu, ul. Szewska 37 został wpisany do KRS w dniu 12 lutego 2002 
roku pod nr 0000090878, nr REGON 930691990. Zakład Narodowy od roku 1995 działa 
w oparciu o Ustawę o fundacji – Zakład Narodowy imienia Ossolińskich (Dz.U. z 1995 r. 
nr 23, poz. 121; zm.: Dz.U. z 2002 r. nr 153, poz. 1271 oraz z 2007 r. nr 112, poz. 768 
i nr 147, poz. 1029). Zadania i strukturę Zakładu określa Statut fundacji – Zakład Naro-
dowy imienia Ossolińskich (M.P. z 1995 r. nr 56, poz. 626 z późn. zm.)

 1. Utrzymywanie Narodowej Biblioteki Ossolineum i  pomnażanie jej zbiorów, 
zwłaszcza w zakresie humanistyki polskiej i słowiańskiej oraz ich opracowywanie 
i upowszechnianie;

 2. Utrzymywanie Muzeum Książąt Lubomirskich i pomnażanie jego zbiorów w zakresie 
sztuki i pamiątek historycznych oraz ich opracowywanie i upowszechnianie;

 3. Wspieranie i prowadzenie prac naukowo -badawczych;
 4. Działalność wydawnicza.

 1. Organizowanie i finansowanie:
 a) prac naukowo -badawczych,
 b) konferencji i seminariów,
 c) działalności popularyzatorskiej,
 d) stypendiów i nagród dla osób realizujących lub predestynowanych do realizacji 

celów Zakładu;
 2. Współpracę z innymi placówkami naukowymi i naukowo -badawczymi oraz instytu-

cjami państwowymi, stowarzyszeniami i fundacjami, które zajmują się problematyką 
nauki i kultury.

Zakład nie prowadzi działalności gospodarczej.

Zakład realiZuje cele 
W sZcZególności poprZeZ

Prawne podstawy działalności Zakładu

I. Zakład Narodowy  
im. Ossolińskich

celami Zakładu Zgodnie 
Z historycZną tradycją 
i postanoWieniami Założyciela są
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 1. Zakładem kieruje Dyrektor dr Adolf Juzwenko, zam. we Wrocławiu.
 2. Organem nadzorującym Zakład jest Rada Kuratorów.

Do zadań Rady Kuratorów należy m.in. nadzór nad działalnością Zakładu, inspiro-
wanie kierunków rozwoju Zakładu, powoływanie Dyrektora.

W skład Rady Kuratorów V kadencji wchodzą:
 a) dr Bogusław Winid – wskazany przez Prezydenta RP,
 b) dr hab. Magdalena Gawin, prof. IH PAN – wskazana przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego,
 c) dr hab. Kazimierz Michał Ujazdowski, prof. UŁ – wskazany przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego,
 d) Piotr Czekierda – wskazany przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 e) prof. dr hab. Mirosława Marody – wskazana przez Polską Akademię Nauk,
 f) prof. dr hab. Jan Ostrowski – wskazany przez Polską Akademię Umiejętności,
 g) Jarosław Obremski – Wojewoda Dolnośląski,
 h) Andrzej Jaroch – wskazany przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego,
 i) Jacek Sutryk – wskazany przez Radę Miejską Wrocławia,
 j) prof. dr hab. Jakub Tyszkiewicz  – wskazany przez Senat Uniwersytetu 

Wrocławskiego,
 k) prof. dr hab. Marek Bojarski – wskazany przez Towarzystwo Przyjaciół Ossolineum,
 l) Henryk Ledóchowski  – reprezentant spadkobierców Józefa Maksymiliana 

Ossolińskiego,
 m) dr hab. Jerzy Zdrada, prof. UJ – wskazany przez ustępującą Radę – przewodniczący 

Rady,
 n) mecenas Jacek Taylor – wskazany przez ustępującą Radę.

Na posiedzeniu w dniu 23 czerwca:
 a) Uchwała w sprawie przyjęcia protokołu z posiedzenia Rady Kuratorów z dnia 6 

grudnia 2019 r.;
 b) Uchwała w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zakładu Narodowego 

im. Ossolińskich, sprawozdania finansowego za rok 2019 oraz udzielenia pokwi-
towania dyrektorowi Zakładu za rok 2019;

 c) Uchwała w sprawie podziału zysku osiągniętego przez ZNiO w roku 2019;
 d) Uchwała w sprawie przyjęcia planu finansowego i planu działania Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich na 2020 r.;

II. Organy Zakładu

uchWały podjęte prZeZ radę 
kuratoróW W 2020 roku
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 e) Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Funkcjonowania Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich;

 f) Uchwała w sprawie przyznania nagrody rocznej dyrektorowi ZNiO dr Adolfowi 
Juzwence.

 3. Organem opiniodawczo -doradczym Dyrektora jest Rada Naukowa. W skład Rady 
Naukowej III kadencji wchodzą:

 a) prof. dr hab. Stanisław Waltoś (Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego) – prze-
wodniczący Rady,

 b) dr hab. Justyna Bajda, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, polonistka),
 c) Janusz Czop (Wicedyrektor ds. Konserwacji i Przechowywania zbiorów Muzeum 

Narodowego w Krakowie),
 d) Jan Andrzej Dąbrowski (Prezes Kolegium Europy Wschodniej, Wrocław),
 e) dr hab. Elżbieta Dzikowska, prof. UŁ (Uniwersytet Łódzki, germanistka),
 f) Jolanta Gumula (Zastępca Dyrektora ds. Wystaw i Zbiorów muzealnych Muzeum 

Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa),
 g) Piotr Górajec (Zastępca Dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, 

Warszawa),
 h) Alicja Knast (Muzeum Śląskie w Katowicach)
 i) dr hab. Bożena Koredczuk, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, bibliolog),
 j) Robert Kostro (Dyrektor Muzeum Historii Polski, Warszawa),
 k) dr hab. Antoni Kuczyński, prof. PAN (Instytut Historii Nauki PAN, etnolog),
 l) dr Tomasz Makowski (Dyrektor Biblioteki Narodowej, Warszawa),
 m) Jan Malicki (Dyrektor Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego),
 n) prof. dr hab. Ryszard Nycz (Uniwersytet Jagielloński, polonista),
 o) Jan Ołdakowski (Dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, Warszawa),
 p) dr hab. Piotr Oszczanowski, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, historyk sztuki; 

Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu),
 r) Jerzy Petrus (Zamek Królewski na Wawelu),
 s) dr hab. Maria Pidłypczak -Majerowicz (bibliolog),
 t) prof. dr hab. Jacek Purchla (Dyrektor Międzynarodowego Centrum Kultury, 

Kraków),
 u) dr hab. Marta Skalska -Zlat, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski, bibliolog),
 w) Daniela Stankiewicz (konserwator dzieł sztuki),
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 y) Tomasz Syk (Dyrektor Muzeum w Przeworsku),
 z) prof. dr hab. Andrzej Waśko (Uniwersytet Jagielloński, polonista).
W 2020 roku z powodu pandemii nie odbyły się posiedzenia Rady Naukowej ZNiO.

 1. Biblioteka Ossolineum,
 2. Muzeum Książąt Lubomirskich,
 3. Muzeum Pana Tadeusza,
 4. Wydawnictwo Ossolineum,
 5. Dział Finansowo -Księgowy,
 6. Główny Konserwator Zbiorów,
 7. Dział Konserwacji,
 8. Dział Administracyjno -Prawny,
 9. Dział Technologii Informatycznych,
 10. Dział Marketingu, Pozyskiwania Środków i Zarządzania Projektami,
 11. Dział Techniczno -Eksploatacyjny,
 12. Dział Zamówień Publicznych,
 13. Inspektor Danych Osobowych,
 14. Pełnomocnik ds. Systemów Informatycznych,
 15. Specjalista ds. Obrony Cywilnej, Działań Obronnych i Zarządzania Kryzysowego,
 16. Radcy Prawni,
 17. Specjalista ds. Pracowniczych,
 18. Służba Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 19. Pełnomocnik ZNiO we Lwowie,
 20. Sekretariat,
 21. Archiwum ZNiO.

III. Struktura ZNiO 
zgodnie z regulaminem 
funkcjonowania

strukturę organiZacyjną Zakładu 
tWorZą następujące komórki 
organiZacyjne oraZ samodZielne 
stanoWiska pracy
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 1. Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych,
 2. Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych,
 3. Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych,
 4. Dział Nowych Druków Ciągłych,
 5. Dział Rękopisów,
 6. Dział Starych Druków,
 7. Dział Kartografii,
 8. Dział Dokumentów Życia Społecznego,
 9. Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych,
 10. Dział Kontroli Zbiorów,
 11. Dział Informacji Naukowej,
 12. Pracownia Introligatorska,
 13. Pracownia Reprograficzna.

 1. Dział Sztuki,
 2. Dział Numizmatyczny,
 3. Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych,
 4. Biuro Budowy Muzeum Książąt Lubomirskich.

 1. Dział Edukacji,
 2. Dział Historii i Interpretacji Pana Tadeusza,
 3. Gabinety Świadków Historii,
 4. Gabinet Literacki im. Tadeusza Różewicza,
 5. Dział Organizacji Wydarzeń,
 6. Dział Obsługi Widowni,
 7. Sekcja Administracyjna,
 8. Sekcja Techniczna.

 1. Redaktor naczelny,
 2. Sekretarz redakcji,
 3. Redaktorzy prowadzący,
 4. Specjalista ds. produkcji książek,
 5. Specjalista ds. sprzedaży książek,
 6. Magazynier.

strukturę BiBlioteki ossolineum 
tWorZą następujące komórki 
organiZacyjne

strukturę muZeum książąt 
luBomirskich tWorZą następujące 
komórki organiZacyjne oraZ 
samodZielne stanoWiska pracy

strukturę muZeum pana tadeusZa 
tWorZą następujące komórki 
organiZacyjne

strukturę WydaWnictWa 
ossolineum tWorZą następujące 
komórki organiZacyjne
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W 2020 roku Biblioteka Ossolineum analogicznie do lat poprzednich realizowała swoje 
stałe zadania – gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów – 
a także prowadziła działalność badawczą i popularyzatorską.

Stan zbiorów Biblioteki w dniu 31 grudnia 2020 wynosił 1 741 090 jednostek. Na 
zakup zbiorów wydano 563 899,65 zł, a szacunkowa wartość darów, wymiany oraz 
zbiorów pozyskanych z zasobów własnych osiągnęła 326 590,25 zł.

W roku sprawozdawczym do Biblioteki wpłynęły dwa duże zespoły darów: zbiór 
355 książek od prof. Jerzego T. Petrusa, Zastępcy Dyrektora Zamku Królewskiego na 
Wawelu, oraz 260 książek przekazanych przez prof. Jarosława Ławskiego i prof. Annę 
Janicką, pracowników naukowych Uniwersytetu w Białymstoku.

Opracowanie zbiorów obejmowało zarówno bieżące nabytki, jak i retrokonwersję, 
czyli komputerowe katalogowanie zbiorów należących do Narodowego Zasobu Biblio-
tecznego, zarejestrowanych wcześniej w katalogach kartkowych. Przeprowadzano je 
w systemach komputerowych VIRTUA i MONA oraz w innych programach w bazach 
lokalnych. W opracowaniu druków ważną rolę odgrywa współkatalogowanie zbiorów 
przez Ossolineum w ramach centralnego katalogu NUKAT. Od roku 2020 opracowaniem 
w systemie VIRTUA objęte zostały, obok dotychczasowych druków zwartych, czasopism 
i starych druków, także zbiory kartograficzne.

Ze zbiorów Biblioteki można było korzystać w czytelniach przeznaczonych dla 
poszczególnych rodzajów zbiorów oraz za pośrednictwem wypożyczalni. W 2020 roku 
wszystkie czytelnie ZNiO były z powodu epidemii nieczynne od 12 marca do 30 czerwca 
oraz od 26 października do 30 listopada, w pozostałym czasie działały w ograniczonym 
zakresie. Łącznie zarejestrowano odwiedziny 4 436 czytelników, którzy sięgnęli po 25 479 
jednostek z kolekcji podstawowych i 1 665 pozycji z księgozbioru podręcznego. Dużo 
większe znaczenie miało udostępnianie zasobów w postaci kopii cyfrowych, pozwalające 
na szersze ich upowszechnianie (szczególnie w okresie zamknięcia czytelni), a także 
na skuteczniejszą ochronę oryginalnych egzemplarzy. Kopie elektroniczne dostępne są 
głównie poprzez Dolnośląską Bibliotekę Cyfrową oraz na stronie internetowej Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich. W roku sprawozdawczym z obu zasobów skorzystano 

Biblioteka Ossolineum
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łącznie 230 595 razy, w tym 91 782 razy z zasobu Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej, 
gdzie opublikowano 516 nowych pozycji (cała kolekcja Biblioteki Ossolineum w DBC 
obejmuje ponad 13 000 pozycji).

Ossolińskie zbiory, przechowywane w magazynach poszczególnych działów, podda-
wane były zabiegom konserwatorskim i weryfikowane przez prowadzący skontra Dział 
Kontroli Zbiorów. W strukturze Biblioteki Ossolineum funkcjonują także Pracownia 
Reprograficzna oraz Pracownia Introligatorska.

W roku sprawozdawczym Biblioteka Ossolineum przygotowała dużą wirtualną 
wystawę Złota epoka Jagiellonów, którą można oglądać na stronie internetowej Zakładu 
od 25 września 2020. Pracownicy Biblioteki publikowali ponadto wyniki swoich badań 
i brali czynny udział w konferencjach oraz sympozjach zorganizowanych online przez 
inne instytucje nauki i kultury; uczestniczyli także w przygotowywaniu wydarzeń edu-
kacyjnych (organizowanych w większości w formie online), m.in.: Tygodniu Bibliotek, 
Dolnośląskim Festiwalu Nauki, Europejskich Dniach Dziedzictwa oraz Nocy Bibliotek; 
wygłaszali też prelekcje połączone z pokazem zbiorów. Ważną rolę w działaniach Biblio-
teki odgrywała również współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, zwłaszcza 
z Lwowską Narodową Naukową Biblioteką Ukrainy im. Wasyla Stefanyka.

W 2020 roku do zbiorów Biblioteki Ossolineum włączono 17 183 jednostki. Większość 
wpływów pochodziła z zakupów dokonywanych w księgarniach stacjonarnych i inter-
netowych, w antykwariatach, bezpośrednio od wydawców lub prywatnych oferentów. 
Nowe zbiory pozyskiwano również dzięki wymianom międzybibliotecznym, a część 
trafiła do Biblioteki w postaci darów.

W księgach akcesyjnych Działu Gromadzenia Nowych Druków Zwartych zarejestrowano 
10 622 dzieła w 10 620 woluminach, w tym: zakupiono 8 558 dzieł w 8 557 woluminach. 
W postaci darów otrzymano 1 833 dzieła w 1 832 woluminach. 231 dzieł w 231 wolu-
minach trafiło do biblioteki w ramach wymiany międzybibliotecznej.

W 2020 roku Biblioteka przyjęła w darze dwa duże księgozbiory: od prof. Jerzego 
T. Petrusa, zastępcy dyrektora Zamku Królewskiego na Wawelu (355 książek) oraz od 
prof. Jarosława Ławskiego i prof. Anny Janickiej, pracowników naukowych Uniwersytetu 
w Białystoku (260 książek). Zbiory w darze przekazali również: prof. Edward Czapiew-
ski, emerytowany pracownik Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego 

Gromadzenie zbiorów

druki ZWarte
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(65 woluminów) oraz Bogusław Winid (31 woluminów – publikacje Bogodara Winida, 
polskiego geografa i kartografa, ojca darczyńcy).

W akcesji Działu Nowych Druków Ciągłych zarejestrowano 2 452 tytuły w 8 971 egzem-
plarzach, z czego 1 423 tytuły zakupiono, 773 tytuły otrzymano w darze, a 256 tytułów 
uzyskano w ramach wymiany międzybibliotecznej.

Jednym ze sposobów na zapewnienie użytkownikom możliwości korzystania 
z wydawnictw ciągłych było wykupienie dostępu do publikacji elektronicznych. Prolon-
gowano dostęp online do bazy ISSN, archiwum i bieżącego rocznika „Gazety Wyborczej” 
oraz do użytkowych czasopism specjalistycznych.

Zbiory rękopiśmienne powiększyły się o 53 jednostki w 59 woluminach, otrzymane 
w formie daru.

Do księgi akcesyjnej Działu Starych Druków wpisano 59 dzieł w 64 woluminach. Zbiory 
pochodziły z zakupów na aukcjach antykwarycznych (3 dzieła w 3 woluminach), od osób 
prywatnych (12 dzieł w 12 woluminach) oraz darów (6 dzieł w 13 woluminach). Dodat-
kowym źródłem wpływów były nieopracowane zasoby Działu oraz książki przekazane 
z innych działów ZNiO – w ten sposób pozyskano 38 dzieł w 36 woluminach.

Zbiory Działu Kartografii powiększyły się o 177 woluminów (14 jedn. kartograficznych), 
z czego zakupiono 5 woluminów, 171 otrzymano w darze, a 1 wolumin został przeniesiony 
z Działu Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych.

Zbiory powiększyły się o 3 570 jednostek, z czego 6 zakupiono, a jako dary przyjęto 
3 564 jednostki. Podstawową formą gromadzenia były dary otrzymywane od instytucji 
działających we Wrocławiu oraz osób regularnie współpracujących z Działem. W takiej 
postaci – dzięki realizacji umowy z Gminą Wrocław, dotyczącej prowadzenia Gabinetu 
Kultury Współczesnej Wrocławia – do Zakładu trafia dokumentacja działalności wielu 
instytucji.

Zbiory powiększyły się o 32 jednostki, z czego zakupiono 31 dokumentów cyfrowych, 
a 1 dokument elektroniczny otrzymano w darze. Zakupione dokumenty pochodzą z digi-
talizacji wykonanej dzięki realizacji grantu, dofinansowanego przez Ministerstwo Nauki 

cZasopisma

rękopisy

ZBiory kartograficZne

stare druki

dokumenty życia społecZnego

mikroformy i ZBiory cyfroWe
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i Szkolnictwa Wyższego, a obejmującego rękopisy z historycznych kolekcji Ossolineum 
pozostałych we Lwowie.

Kupno
 1. Kopczyński Onufry, Przypisy do grammatyki na klassę pierwszą. Edycya druga, 

Warszawa: Drukarnia XX. Piiarow, 1822.
Zakupiony od osoby prywatnej podręcznik gramatyki języka polskiego, uzupełnia 
posiadany w zbiorach tom Przypisy […] na klassę drugą i trzecią. Egzemplarz zacho-
wany w bardzo dobrym stanie [→il. 7];

 2. Sobieski Jan III, Lettres du roi de Pologne Jean Sobieski à la reine Marie Casimire, 
pendant la campagne de Vienne an 1683, traduites par Le comte Plater, Louvain: 
Bibliotheque Catholique de la Belgique, 1827.
Listy króla Jana III Sobieskiego do Marysieńki w tłumaczeniu hr. Stanisława Broel-

-Platera – rzadkość bibliograficzna [→il. 8];
 3. Hohenzollern Albrecht (Albrecht von Brandenburg -Ansbach), Alberti Marchionis 

Branderburgensis ducis Prussiae Libri de arte militari, mandato… Sigismundi Augusti 
scripti, nunc primum e codice authentico principis palatini Adami Czartoryski, cura 
et sumptibus Bibliothecae Polonicae, Lutetiae Parisiorum: Martinet L., 1858.
Pozycja dotycząca sztuki i nauki wojennej, rzadkość bibliograficzna. Dzieło składa 
się z siedmiu rozdziałów opisujących zamki i twierdze, zbrojownie, szyki wojenne 
oraz pochody wojsk. Zostało przetłumaczone na język polski z oryginału niemiec-
kiego w 1561 roku przez Macieja Strubicza na polecenie króla Zygmunta Augusta. 
Edycja z  1858 roku jest znacznie zmieniona  – pomniejszona o  część wojskową, 
eksponująca tematy istotne z punktu widzenia polskiego czytelnika;

 4. Katalog zbiorów artystycznych Opactwa Mniszek Benedyktynek w Staniątkach. 1–3, 
red. nauk. Kazimierz Kuczman, Józef Skrabski, Andrzej Włodarek, Kraków: Wydaw-
nictwo Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Instytut Historii Sztuki i Kultury 
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, 2018.
Katalog zbiorów artystycznych wydany w trzech tomach stanowi zbiór ok. tysiąca 
not katalogowych dotyczących wyposażenia i wystroju kościoła, opisów rzeźb, grafik, 

Najważniejsze  
i najciekawsze nabytki

druki ZWarte
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dzieł malarskich, a także zabytków rzemiosła artystycznego. Jest wyjątkowy także 
z tego względu, że jest to pierwsze opracowanie naukowe niektórych dzieł sztuki 
omówionych w tej pracy.

Dary
1. Nikiforowa Irina, Szablowska Anna Agnieszka, Plakat polski końca XIX – początku XX 

wieku w zbiorach Państwowego Muzeum Sztuk Pięknych im. A.S. Puszkina w Moskwie, 
red. Jolanta Różalska, Moskwa: Wydawnictwo ScanRus, 2011.
Dar Jerzego T. Petrusa.

Kupno
 1. „Słoneczny Szlak: dwutygodnik młodzieży Zakładów im. Zofji Strzałkowskiej we 

Lwowie” (Lwów 1926) [→il. 9].
Lwowskie czasopismo szkolne, rzadko spotykane na rynku antykwarycznym;

 2. „ERGO Bibamus: miesięcznik wytworny” (Warszawa 1936).
Warszawskie czasopismo satyryczne. Pismo rzadkie, dostępne jedynie w Bibliotece 
Uniwersyteckiej w Warszawie [→il. 10];

 3. Uzupełnienie pisma „Zadruga: pismo nacjonalistów polskich” (numery z 1937).

druki ciągłe

 Onufry Kopczyński, Przypisy do gram-
matyki na klassę pierwszą. Edycya druga, 
Warszawa 1822. Dział Przechowywania 
i Udostępniania Nowych Druków Zwar
tych. 
 

 Jan III Sobieski, Lettres du roi de Pologne 
Jean Sobieski à la reine Marie Casimire […], 
(listy królewskie do Marysieńki w tłu
maczeniu hr. Stanisława Broel Platera), 
Louvain 1827. Dział Przechowywania i Udo
stępniania Nowych Druków Zwartych.
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„Zadruga” to nacjonalistyczne pismo o wyraźnie antyklerykalnym charakterze, które 
ukazywało się w Warszawie w latach 1937–1939;

 4. Uzupełnienie zasobów o kompletny rocznik 1908: „Miesięcznik Galicyjskiego Towa-
rzystwa Ochrony Zwierząt” wraz z miesięcznym dodatkiem „Dla Młodszych” (Lwów 
1876–1916) [→il. 11].

Dary
 1. Kolejne czasopisma będące częścią księgozbioru Władysława Bartoszewskiego. Są to 

m.in.: wydawane w Warszawie przez Związek Walki Zbrojnej AK w ramach Akcji N 
propagandowe druki w języku niemieckim, mające na celu osłabienie morale nie-
mieckich cywilów i żołnierzy, cenne i rzadkie „Der Durchbruch” (numery z lat 
1942–1943), „Der Frontkampfer” (numery z 1943), „Die Hammer” (1941, nr 13), 
„Die Ostwache” (numery z lat 1942–1943), „Der Soldat” (numery z lat 1941–1943) 
oraz bardzo rzadkie, niespotykane w bibliotekach, nienotowane w bibliografiach 
pismo „Droga: organ Młodego Nurtu Ruchu M.P.” (Warszawa 1943–1944), wyda-
wane przez konspiracyjną organizację polityczno -wojskową Miecz i Pług;

 „Słoneczny Szlak: dwutygodnik mło
dzieży Zakładów im. Zofji Strzałkowskiej 
we Lwowie”, Lwów, R. 1 (1926), nr 23. Dział 
Nowych Druków Ciągłych. 
 

 „ERGO Bibamus: miesięcznik wytworny”, 
Warszawa, R. 1 (1936), t. 1. Dział Nowych 
Druków Ciągłych. 
 

 „Miesięcznik Galicyjskiego Towarzystwa 
Ochrony Zwierząt”, Lwów, R. 30 (1908), nr 
1–12. Dział Nowych Druków Ciągłych.
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 2. Uzupełnienia pism: „Nasz Kraj: tygodnik zdobny poświęcony twórczości i kultu-
rze” (Lwów 1908–1909), „Pokolenia” (Warszawa 2006), „Sprawa Polska: pismo 
chrześcijańsko -narodowe” (Warszawa 1998–2002);

 3. Bieżące numery czasopism: „Marksistowski Biuletyn Dyskusyjny” (Warszawa), „Myśl 
Polityczna: Political Thought” (Warszawa), „Historia–Archiwa–Gdańsk” (Gdańsk), 

„Almanach Prowincjonalny” (Racibórz).

Dary
 1. Archiwum literackie Henryka Gały (1938–2020), poety i dramatopisarza, autora 

powieści dla młodzieży; zawierające m.in. autografy wierszy, dziennik z lat 2012–
2013 oraz materiały związane z działalnością teatralną i muzyczną – dar Ireny Gały;

 2. Listy Jerzego Grotowskiego (1933–1999) do Tymoteusza Karpowicza (1921–2005) 
z lat 1958–1960 i niedatowane oraz materiały literackie Karpowicza – dar Jana 
Stolarczyka [→il. 12];

 3. Materiały związane z powtórnym pochówkiem Aleksandra Fredry, m.in. fotografie 
z krypty Fredrów w kościele w Rudkach koło Lwowa oraz artykuły – dar Heleny 
Wojtas Kaletowej;

 4. Papiery osobiste i rodzinne, fotografie oraz materiały literackie i koresponden-
cja Zofii Kossak -Szatkowskiej (1889–1968); w zespole m.in. listy od Władysława 

rękopisy

 List Jerzego Grotowskiego do Tymote
usza Karpowicza, 1959. Dział Rękopisów. 
 

 List Jana Nowaka Jeziorańskiego do 
Zofii Kossak Szatkowskiej, 1954. Dział 
Rękopisów. 
 

 Zofia Kossak na polowaniu, fotografia, 
Wołyń [ok. 1915]. Dział Rękopisów.
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Bartoszewskiego, Jana Karskiego, Marii Kuncewiczowej, Jana Nowaka -Jeziorańskiego, 
Marii Winowskiej i Melchiora Wańkowicza. Całość uzupełnia kolekcjonerski zbiór 
pocztówek oraz zdjęć obrazów Wojciecha i Jerzego Kossaków – dar Anny Fenby 
Taylor [→il. 13,14].

Kupno
 1. Zegar bojaźni Bożej, [S.l.] 1700.

Unikatowy druk ulotny w formacie plakatu ściennego [→il. 15];
 2. SIJA knigi… pr[e]p[o]d[o]bnych’ o[te]c’ Eframa Sirina i Avvy Dorofeja, Supraśl 1789.

Rzadki druk cyrylicki z oficyny supraskiej [→il. 16].

Dary
 1. Cerasinus Sebastianus, Epos trynodis, Leopoli 1601.

Rzadkość bibliograficzna, jedyny egzemplarz w Polsce, jeden z dwóch egzemplarzy 
na świecie (drugi w zbiorach LNNBU im. W. Stefanyka – przed 1945 rokiem należał 
do kolekcji ossolińskiej) [→il. 17].

stare druki

 Zegar bojaźni Bożej, 1700. Dział Starych 
Druków. 
 

 SIJA knigi… pr[e]p[o]d[o]bnych’ o[te]c’ 
Eframa Sirina i Avvy Dorofeja (nauki św. 
Efrema Syryjczyka i św. Doroteusza z Gazy), 
Supraśl 1789. Dział Starych Druków. 
 

 Sebastianus Cerasinus, Epos trynodis, 
Lwów 1601. Dział Starych Druków.
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Kupno
 1. Mapa Generalkarte von Polen, Litauen, und den Angraenzenden Laendern. Nach 

Zannoni, Folin, Uz, Pfau etc. etc. Neu hrsg. von F.A. Schraembl. H. Benedicti sculp.
Mapa Rzeczypospolitej na czterech arkuszach, opracowana przez Franza Antona 
Schraembla na podstawie mapy Bartolomeo Folina, wydana w Wiedniu w 1788 roku. 
Wykonana techniką miedziorytu. Stanowi przykład opracowania kartograficznego 
Polski typowego dla wczesnego okresu czasów stanisławowskich [→il. 18].

Dary
 1. Mapa Polonia Regnum et Silesia Ducatus.

Mapa Polski i Śląska, wydana w Amsterdamie w 1647 roku przez słynną oficynę 
kartograficzną Joana i Willema Blaeu’ów. Pochodzi z pierwszego tomu atlasu Toon-
neel des Aerdrycks, holenderskojęzycznej wersji atlasu Theatrum Orbis Terrarum. 
Wykonana techniką miedziorytu. Reprezentuje charakterystyczny dla przełomu 
XVI–XVII wieku obraz kartograficzny ziem polskich. Dar z kolekcji Jana Nowaka-

-Jeziorańskiego (egzemplarz oprawiony, na ramce tabliczka z wygrawerowanym 
napisem upamiętniającym sprezentowanie mapy Nowakowi -Jeziorańskiemu przez 
polski zespół Radia Wolna Europa w 1962 roku).

Kupno
 1. Plakat filmowy Zygmunta Anczykowskiego do filmu Andrzeja Wajdy Kanał, 1957;
 2. Trzy plakaty reklamowe Stefana Norblina: Polska – Górny Śląsk. Stary kościół drew-

niany, Polska – Kraj polowań i Polska – Zakopane, 1925 [→il. 19];
 3. Plakaty reklamowe Władysława Jarockiego Polska. Karpaty, [ok. 1926] oraz Edmunda 

Bartłomiejczyka Jarmark Gdański. Dział Polski, 1920 [→il. 20, 21];

Dary
 1. Materiały dokumentujące działalność oraz poezję konkretną Stanisława Dróżdża. 

Dokumentacja wystaw krajowych i zagranicznych, plakaty, zaproszenia oraz uni-
katowe fotografie, szczególnie z wystaw z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych 
XX wieku – kolejna partia zbiorów przekazana przez Annę Dróżdż;

 2. Materiały związane z działalnością: Centrum Kultury Agora, Fundacji Sztuki Współ-
czesnej ART TRANSPARENT, Galerii Miejskiej we Wrocławiu, Kina Helios, Muzeum 

dZiał kartografii

dokumenty życia społecZnego
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 Mapa Generalkarte von Polen, Litauen, und den Angraenzen-
den Laendern […], Wiedeń 1788. Dział Kartografii.
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Narodowego i Muzeum Współczesnego we Wrocławiu, Opery Wrocławskiej oraz 
Narodowego Forum Muzyki;

 3. Dokumentacja festiwalu WROSTJA – dar Wiesława Gerasa.

Zbiory nowych druków zwartych, ciągłych, starych druków oraz, począwszy od 2020 
roku, zbiory kartograficzne opracowywane były w systemie VIRTUA metodą współkata-
logowania w centralnym katalogu NUKAT. Stan bazy na koniec 2020 roku wynosił: 354 541 
rekordów bibliograficznych, 400 745 rekordów egzemplarza, 1 914 547 rekordów wzor-
cowych i 17 876 rekordów zasobu. 

Zbiory Działu Dokumentów Życia Społecznego podlegały opracowaniu w systemie 
MONA. W roku sprawozdawczym wprowadzono do bazy 3 573 rekordy. W Dziale Ręko-
pisów prowadzone były komputerowe bazy rękopisów akcesyjnych i zinwentaryzowanych. 
Ewidencję akcesyjną i inwentarzową nowych druków zwartych i ciągłych prowadzono 
natomiast w bazach w programie ACCESS.

Opracowanie 
i inwentaryzacja zbiorów

 Stefan Norblin, plakat Polska – Zako-
pane, litografia, 1925. Dział Dokumentów 
Życia Społecznego. 
 

 Władysław Jarocki, plakat Polska. 
Karpaty, 1926[?]. Dział Dokumentów Życia 
Społecznego. 
 

 Edmund Bartłomiejczyk, Jarmark 
Gdański. Dział Polski, litografia, 1920. Dział 
Dokumentów Życia Społecznego.
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Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych dodał do bazy lokalnej 11 139 rekor-
dów bibliograficznych, w tym 2 650 własnych i 8 489 kopiowanych. Sporządzono 1 810 
rekordów wzorcowych formalnych oraz utworzono 169 rekordów wzorcowych haseł 
słownikowych języka haseł przedmiotowych KABA. Łącznie w 2020 roku opracowano 
11 814 woluminów druków zwartych (z bieżącej akcesji oraz retrokonwersji).

Kontynuowano rozpoczętą w grudniu 2015 roku systematyczną retrokonwersję 
druków lwowskich należących do Narodowego Zasobu Bibliotecznego.

Do inwentarza wpisano 10 289 woluminów, do księgi ubytków 201 pozycji (333 wol.), 
do innych grup zbiorów przeniesiono 342 woluminów.

W 2020 roku Dział Nowych Druków Ciągłych wprowadził do bazy lokalnej 429 rekordów 
bibliograficznych dla wydawnictw ciągłych (w tym 156 własnego autorstwa) oraz utwo-
rzył 434 rekordy zasobu. Ogółem skatalogowano 1 709 tytułów, z czego 217 w ramach 
retrokonwersji. Opracowując wydawnictwa monograficzne, wprowadzono do bazy 193 
rekordy bibliograficzne dla wydawnictw zwartych i 193 rekordy egzemplarza.

Rozpoczęto prace nad opracowywaniem artykułów w systemie VIRTUA – do końca 
2020 roku utworzono 264 rekordy analityczne.

Do inwentarza wpisano 1 195 pozycji.

Do księgi przybytków wprowadzono 53 pozycje. Uzupełniono internetowy katalog rękopi-
sów akcesyjnych o 53 rekordy, a także uzupełniano i korygowano katalog rękopisów akce-
syjnych i zinwentaryzowanych. Kontynuowano prace nad archiwami: Tadeusza Różewicza, 
Henryka Sienkiewicza, Jana Nowaka -Jeziorańskiego, Jerzego Ficowskiego, Franciszka 
Bujaka oraz Tadeusza Peipera, Romana Aftanazego i Kazimierza Zamorskiego. Rozpo-
częto prace nad porządkowaniem i spisywaniem archiwum Władysława Bartoszewskiego.

Do bazy lokalnej wprowadzono 254 rekordy bibliograficzne, 90 rekordów wzorcowych 
i 325 rekordów egzemplarzy. Opracowaniu poddano łącznie 325 woluminów. 

Na potrzeby bazy Dolnośląskiej Biblioteki Cyfrowej opracowano 300 starych druków 
zdigitalizowanych w ramach projektu finansowanego przez EOG (Europejski Obszar 
Gospodarczy). 

Wprowadzono opisy 54 egzemplarzy do bazy MEI (Material Evidence of Incunabula) 
na portalu CERL (Consortium of European Research Libraries). 

Do księgi inwentarzowej wpisano 59 starych druków w 64 woluminach.

druki ZWarte

druki ciągłe

rękopisy

stare druki
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W roku sprawozdawczym rozpoczęto katalogowanie zbiorów kartograficznych w systemie 
VIRTUA. Katalogowaniu poddano 110 pozycji, w tym 97 w ramach retrokonwersji. Do 
bazy lokalnej wprowadzono 17 rekordów bibliograficznych i 110 rekordów egzemplarza. 
Do inwentarza wpisano 14 pozycji.

W systemie MONA opracowano 3 570 obiektów. Do poszczególnych zapisów inwenta-
rzowych wykonano i dołączono dokumentację wizualną.

1 października 2020 roku Dział rozpoczął ewidencjonowanie i opracowywanie 
druków ulotnych, znajdujących się w Kolekcji Władysława i Zofii Bartoszewskich. Do 
końca 2020 roku opracowano 502 jednostki.

Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych wprowadził do bazy dokumentów cyfrowych 
32 rekordy. Pod względem jakości i kompletności materiału sprawdzono 14 154 skany 
w formatach TIFF zgromadzonych w ramach projektu finansowanego przez MKiDN. 
W ramach digitalizacji zbiorów własnych przyjęto i sprawdzono 40 414 skanów. Doko-
nano obróbki 13 213 skanów, co pozwoliło utworzyć 193 pliki PDF.

W 2020 roku czytelnie Biblioteki z powodu epidemii pracowały w ograniczonym zakresie. 
Odwiedziło je łącznie 3 750 osób, którym udostępniono 25 479 jednostek z kolekcji pod-
stawowych i 1 665 pozycji z księgozbiorów podręcznych. W wypożyczalni odnotowano 
1 635 wizyt czytelników. Ze zbiorów Biblioteki skorzystało łącznie 4 436 osób. Ponadto 
w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych wysłano do innych bibliotek 80 książek 
i 178 mikrofilmów. W Centrum Rejestracji Czytelników wydano 292 nowe karty oraz 
147 kart jednorazowych, a 238 osób dokonało prolongaty kont.

Ze zbiorów cyfrowych Zakładu udostępnionych na stronie internetowej Ossolineum 
oraz w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej skorzystano 230 595 razy.

Udostępnianiem zbiorów w Czytelni Głównej oraz obsługą wypożyczalni zajmował się 
Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych.

W Czytelni Głównej odnotowano 2 801 odwiedzin. Korzystającym ze zbiorów 
udostępniono prezencyjnie 16 776 woluminów z magazynu i księgozbioru podręcznego.

Wypożyczalnię Biblioteki odwiedziło 1 635 czytelników, którzy skorzystali z 2 344 
woluminów. 

kartografia

dokumenty życia społecZnego

mikroformy i ZBiory cyfroWe

Udostępnianie zbiorów

cZytelnia głóWna
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Wypożyczalnia Międzybiblioteczna udostępniła innym bibliotekom 80 dzieł, dla 
pracowników ZNiO sprowadziła 3 dzieła. 

Z cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych Aca-
demica (z dostępem z terminala usytuowanego w Czytelni Głównej) skorzystało 7 użyt-
kowników, którym udostępniono 30 publikacji.

W Czytelni Czasopism odnotowano 208 odwiedzin. Udostępniono 2 127 woluminów 
ze zbiorów magazynowych oraz 24 woluminy akcesyjne. Periodyki udostępniano także 
działom znajdującym się w Gmachu Głównym Ossolineum, gdzie przekazano również 
egzemplarze użytkowe czasopism oraz roczniki służące uzupełnieniu księgozbiorów 
podręcznych.

Zanotowano ogółem 288 odwiedzin. W czytelni Działu udostępniono 1 267 rękopisów 
oraz 700 woluminów książek z księgozbioru podręcznego.

W czytelni Działu odnotowano 50 wizyt, w czasie których udostępniono 264 woluminy 
starych druków i 18 woluminów z księgozbioru podręcznego.

Ze zbiorów Działu skorzystało 28 osób, którym udostępniono 130 woluminów map 
i atlasów oraz 14 książek z księgozbioru podręcznego.

Dział odwiedziło 22 czytelników, którym udostępniono 3 500 jednostek ze zbiorów 
magazynowych oraz 20 woluminów z księgozbioru podręcznego.

Czytelnię Działu odwiedziło 353 czytelników, którym udostępniono 1 415 mikroform 
i dokumentów elektronicznych oraz 211 woluminów z księgozbioru podręcznego. Ze 
zbiorów Działu osoby zainteresowane korzystały również w Czytelni Głównej, gdzie 22 
czytelników sięgnęło po 138 mikrofilmów, oraz za pośrednictwem katalogu elektronicz-
nego zasobów cyfrowych, skąd pobrano 113 342 pliki.

W ramach wypożyczeń międzybibliotecznych do bibliotek i archiwów wysłano 178 
mikrofilmów, a 46 sprowadzono dla czytelników ZNiO. 

cZytelnia dZiału  
noWych drukóW ciągłych

cZytelnia dZiału rękopisóW

cZytelnia dZiału starych drukóW

cZytelnia dZiału kartografii

cZytelnia dZiału dokumentóW 
życia społecZnego

cZytelnia dZiału mikroform  
i ZBioróW cyfroWych
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W 2020 roku prowadzony był stały nadzór nad stanem zbiorów, a w szczególności nad 
warunkami ich przechowywania (pomiar temperatury i wilgotności) oraz przebiegiem 
prac konserwatorskich i introligatorskich, w większości przeprowadzanych w Dziale 
Konserwacji i w Pracowni Introligatorskiej ZNiO. Zbiory poddawane były też odkażaniu 
w komorze fumigacyjnej.

Bezpośrednią opiekę nad zbiorami magazynowymi sprawowali magazynierzy biblio-
teczni, a w niektórych przypadkach bibliotekarze. Zajmowali się oni także konserwacją 
pasywną woluminów przechowywanych w magazynach. Do najważniejszych czynności 
związanych z obsługą zasobów bibliotecznych w magazynach należały:

 ◆ realizacja rewersów wynikających z zamówień składanych przez czytelników,
 ◆ włączanie zwrotów oraz nowych dzieł do zasobu magazynowego,
 ◆ opracowanie techniczne skatalogowanych tytułów (sygnowanie, oklejanie, 

opisywanie),
 ◆ wydawanie dzieł w celu: retrokonwersji, prac konserwatorskich i introligatorskich, 

fumigacji,
 ◆ wymiana obwolut na papier bezkwasowy,
 ◆ odkurzanie zbiorów.
W Magazynie Głównym przyjęto ogółem 24 030 rewersów (w tym 14 383 elektro-

niczne), w magazynie czasopism zrealizowano 1 140 rewersów, a w magazynie starych 
druków – 1 629.

Kontrolą zbiorów zajmował się wydzielony organizacyjnie Dział Kontroli Zbiorów. 
Skontrum zbiorów podstawowych (nowych druków zwartych) prowadzone było w spo-
sób ciągły. Kontrola zbiorów polegała na porównaniu zapisów w ewidencji ze stanem 
magazynowym, wyjaśnianiu różnic między zapisami ewidencyjnymi a stanem faktycz-
nym oraz ustalaniu braków względnych i bezwzględnych. 

W lutym 2020 roku przeprowadzono skontrum zbiorów specjalnych Działu Starych 
Druków – 70 468 dzieł w 68 185 woluminach.

Kontroli poddano również druki wypożyczone z Magazynu Głównego do księ-
gozbiorów podręcznych: Działu Mikroform i Zbiorów Cyfrowych – 404 woluminy, 
Gabinetu Kartografii – 1 215 woluminów, Działu Kontroli Zbiorów – 71 woluminów, 
Działu Gromadzenia Nowych Druków Zwartych – 41 woluminów i Działu Informacji 
Naukowej – 1 179 woluminów. 

Kontynuowano także nadzór nad nowymi drukami zwartymi, przechowywanymi 
w Magazynie Głównym. W roku sprawozdawczym kontroli poddano druki o sygnaturach 

Przechowywanie, ochrona 
i kontrola zbiorów
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638.322–649.999. W wyniku przeprowadzonych prac skontrowych odnaleziono 21 dru-
ków uznanych za braki względne lub bezwzględne poprzednich skontrów. Łącznie w 2020 
roku zweryfikowano 83 614 woluminów.

Kopiowaniem zbiorów na potrzeby całego Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz 
na zlecenia czytelników i innych zamawiających zajmuje się Pracownia Reprograficzna. 
Głównymi technikami stosowanymi w roku sprawozdawczym były: skanowanie z ory-
ginalnych egzemplarzy i z mikrofilmów, fotografie cyfrowe, kserokopie.

Na potrzeby działalności Zakładu wykonywano kopie cyfrowe zbiorów ossolińskich, 
przede wszystkim z Działu Sztuki i z Działu Numizmatycznego. Wykonano także foto-
grafie i skany do filmów edukacyjnych przygotowanych przez Dział Edukacji Muzeum 
Pana Tadeusza oraz do wystawy interaktywnej Złota epoka Jagiellonów, zrealizowanej 
przez Dział Starych Druków Biblioteki Ossolineum.

Na zlecenia zewnętrzne w 2020 roku wykonano 10 zdjęć cyfrowych, 5 378 ska-
nów, 12 553 skany z mikrofilmów, 939 skanów z książek i 5 970 kopii kserograficznych. 
W ramach zleceń wewnętrznych zrealizowano natomiast 2 484 fotografie cyfrowe, 8 325 
kopii kserograficznych, 3 028 skanów ze zbiorów własnych oraz 692 skany z mikrofilmów.

Zakład Narodowy wiele uwagi poświęca zbiorom z kolekcji Ossolineum pozostającym 
we Lwowie. W 2020 roku kontynuowano rozpoczęte przed laty prace związane z digita-
lizacją i opracowaniem rękopisów.

W marcu 2020 roku zakończył się projekt dofinansowany przez Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego ze środków finansowych przeznaczonych na działalność upo-
wszechniającą naukę (na podstawie umowy nr 824/P -DUN/2019 z dnia 10 lipca 2019). 
Obejmował on dwa zadania, o nazwach: „Digitalizacja rękopisów z historycznych kolekcji 
Ossolineum pozostałych we Lwowie” oraz „Zdigitalizowanie materiałów z archiwum 
Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki przechowywanych w Ossolineum we Wrocła-
wiu”. Zadanie drugie zostało zrealizowane już w 2019 roku (wykonano 35 502 skany). 
W pierwszym kwartale 2020 roku sfinalizowano z kolei zadanie pierwsze, w ramach 
którego zeskanowano 31 archiwalnych teczek rękopiśmiennych (otrzymano 14 154 skany).

Kontynuowane były również prace nad przygotowaniem monografii zbioru polskiej 
prasy lwowskiej wydawanej w latach 1801–1839. Krytycznej analizie poddany został 

Działalność reprograficzna

Zbiory Biblioteki Ossolineum  
pozostałe we Lwowie
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materiał źródłowy zgromadzony w wyniku prac badawczych przeprowadzonych we 
Lwowie w latach 2018–2019.

Uzyskano także deklarację współpracy z Lwowską Narodową Naukową Biblioteką 
Ukrainy im. Wasyla Stefanyka w dwóch projektach: „Katalog cyfrowy zespołu zabytków 
drukowanych XVII–XVIII w. z kolekcji ossolińskiej w zbiorach LNNBU im. W. Stefanyka 
we Lwowie” (projekt Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki) oraz „Virtual Reuni-
fication of Dispersed Collections” (projekt House of Europe).

W roku sprawozdawczym Biblioteka Ossolineum przygotowała wirtualną wystawę Złota 
epoka Jagiellonów [→il. 22, 23], którą można oglądać w sieci od 25 września 2020. Ekspo-
zycja prezentuje najważniejsze postacie i zjawiska czasu panowania ostatnich Jagiellonów, 
przez pryzmat zabytków z epoki. Całość została podzielona na kilka sekcji tematycznych: 

„Dynastia i państwo Jagiellonów”, „Społeczeństwo”, „Kultura i nauka”. Strona internetowa, 
na jakiej udostępniona jest wystawa, nie tylko prezentuje obiekty w interaktywnej formie, 
ale także umożliwia wysłuchanie wykładów profesorskich, rozwiązanie testu wiedzy, 
wzięcie udziału w grze edukacyjnej, a nawet obejrzenie koncertu muzyki renesansowej. 
Wystawę dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu 

„Kultura w sieci”.
Podobnie jak w latach poprzednich, zbiory Biblioteki Ossolineum prezentowane 

były na wystawie stałej i na wystawach czasowych w Muzeum Pana Tadeusza. Niektóre 
obiekty zostały również wypożyczone na wystawy w innych instytucjach, m.in. do 
Wrocławia i Drezna.

Do ważnych wydarzeń o charakterze edukacyjnym i popularyzatorskim, w jakich 
udział w 2020 roku brały działy biblioteczne ZNiO, należy przygotowana z okazji Dnia 
Babci i Dnia Dziadka ekspozycja ossolińskich cymeliów z kolekcji starych druków oraz 
ze zbioru książek XIX–XXI wieku, jak również pokaz dziewiętnastowiecznych, często 
unikatowych czasopism kobiecych, zaprezentowanych z okazji Dnia Kobiet. Natomiast 
w ramach Tygodnia Bibliotek (8–15 maja), odbywającego się pod hasłem „Zasmakuj 
w bibliotece” i wyłącznie w wersji online, pracownicy Biblioteki przygotowali szereg 
prezentacji:
 1. Konrad Szymański (Dział Starych Druków) „…jedz, pij i popuszczaj pasa” Książki 

kucharskie i przepisy kulinarne w zbiorach Działu Starych Druków ZNiO;

Wystawy, działalność 
edukacyjna 
i popularyzatorska
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 2. Dorota Jońska -Amanowicz (Dział Przechowywania i Udostępniania Zbiorów) Biblio-
teka ze smakiem, czyli dziewiętnastowieczne książki z przepisami kulinarnymi;

 3. Marlena Goncerz -Pakuła (Dział Nowych Druków Ciągłych) Przepisy i porady kuli-
narne na łamach prasy od 1801 do 1918 r.;

–  Fragmenty wirtualnej wystawy Złota 
epoka Jagiellonów.
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 4. Iwona Zygmuntowicz, dr Lilianna Nawrot -Łakomiec (Dział Dokumentów Życia 
Społecznego) Apetycznie i dyplomatycznie. Karty dań – menu w zbiorach Działu 
Dokumentów Życia Społecznego ZNiO;

 5. Piotr Galik (Dział Kartografii) Zasmakuj w bibliotece i… w mapach!;
 6. dr Agnieszka Knychalska -Jaskulska (Dział Rękopisów) Co jadano w dawnych wiekach 

(na podstawie ossolińskich rękopisów);
 7. Katarzyna Kroczak (Dział Konserwacji) Konserwacja od kuchni;
 8. Joanna Grzeskowiak -Stepowicz (Dział Informacji Naukowej) Biblioteka Zakładu 

Narodowego im. Ossolińskich dzisiaj.
12 i 19 września, jak co roku, odbyły się Europejskie Dni Dziedzictwa, w czasie któ-

rych można było wysłuchać dwóch wykładów przygotowanych przez Dział Czasopism 
oraz Dział Kartografii. Wykłady odbywały się stacjonarnie, z udziałem publiczności:
 1. Marta Krajewska (Dział Nowych Druków Ciągłych) Droga do wolności w polskich 

czasopismach dla dzieci w zbiorach Ossolineum;
 2. Piotr Galik (Dział Kartografii) Miasta dawnej Europy w zbiorach kartograficznych 

Ossolineum. Wirtualna podróż w czasie i przestrzeni.
Biblioteka Ossolineum uczestniczyła ponadto w Dolnośląskim Festiwalu Nauki 

22–23 września, prezentując dwa wykłady w wersji wirtualnej w serwisie YouTube:
 1. Konrad Szymański (Dział Starych Druków) Stare druki. Przeszłość i przyszłość;
 2. dr Mariusz Dworsatschek (Dział Kartografii) Dawne mapy – na pograniczu nauki 

i kultury.
10 października w trakcie Nocy Bibliotek, która odbyła się pod hasłem „Klimat na 

czytanie”, zaprezentowano dwa wykłady w wersji wirtualnej w serwisie YouTube:
 1. Piotr Galik (Dział Kartografii) Mapa – narracja przez obraz;
 2. Dorota Jońska -Amanowicz (Dział Przechowywania i Udostępniania Zbiorów) Klimat 

na czytanie czyli Ossolineum.
Pracownicy działów bibliotecznych przygotowali także teksty popularyzatorskie 

związane z obchodami rocznicy 75 lat powojennego Wrocławia, zorganizowanymi 
przez Urząd Miasta. Pięć artykułów opublikowano na oficjalnym portalu internetowym 
Wrocławia www.wroclaw.pl (dr Marta Pękalska Zakład Narodowy im. Ossolińskich – 
wrocławskie początki 1946–1947; dr Marta Pękalska Wydawnictwo Ossolineum – we 
Wrocławiu od 1947 roku; dr Liliana Nawrot -Łakomiec, Iwona Zygmuntowicz Wrocławska 
kultura zapisana w drukach ulotnych; Hanna Kulesza Wrocławskie dary dla Ossolineum; 
Elżbieta Ostromęcka Nasz Pan Tadeusz), kolejnych jedenaście ukazało się na stronie 
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internetowej Ossolineum, w zakładce 75 lat powojennego Wrocławia – Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich (dr Marta Pękalska Początki Ossolineum nad Odrą; Joanna Grześkowiak-

-Stepowicz Historia czytelni; Hanna Kulesza Wrocławskie dary dla Ossolineum; dr Liliana 
Nawrot -Łakomiec, Iwona Zygmuntowicz Gabinet Kultury Współczesnej Wrocławia; Piotr 
Galik Plan Wrocławia z 1946 r.; dr Marta Pękalska Lwowscy Ossolińczycy we Wrocławiu; 
Elżbieta Ostromęcka „Pan Tadeusz”; dr Liliana Nawrot -Łakomiec, Iwona Zygmuntowicz, 
Andrzej Kraska -Lewalski Wrocław od święta; dr Liliana Nawrot -Łakomiec Wratislavia 
Cantans na plakacie; dr Barbara Otfinowska, Andrzej Kraska -Lewalski Piwnica Świdnicka 
w zbiorach Dokumentów Życia Społecznego; Andrzej Kraska -Lewalski Dolny Śląsk okiem 
Stefana Arczyńskiego).

W ramach cyklu „Z Ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia” pracownicy opieku-
jący się zbiorami Biblioteki wygłosili wykłady transmitowane online na profilu Zakładu 
na Facebooku:
 1. dr Agnieszka Franczyk -Cegła (Dział Starych Druków) Najstarsze wydania Jana 

Kochanowskiego w zbiorach Ossolineum;
 2. Joanna Grześkowiak -Stepowicz (Dział Informacji Naukowej) Przykłady książki 

artystycznej w zbiorach Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich;
 3. dr Agnieszka Knychalska -Jaskulska (Dział Rękopisów) Ziemiaństwo kresowe w świetle 

materiałów źródłowych Romana Aftanazego.
Pracownicy Biblioteki brali także udział w innych inicjatywach popularyzatorskich 

i edukacyjnych. W trakcie realizacji przez Muzeum Pana Tadeusza filmu Jak wypożyczyć 
książkę z Ossolineum: instrukcja obsługi biblioteki specjaliści z poszczególnych działów słu-
żyli konsultacjami merytorycznymi; brali także udział w filmie popularyzującym zbiory 
Ossolineum, jaki ukazał się na videoblogu „Magazyn Dobre Książki”, w cyklu „Arcy-
dzieła narodowej kultury”. Katarzyna Podolec z Działu Informacji Naukowej wygłosiła 
w ramach 22. Festiwalu Kultury Żydowskiej SIMCHA wykład „Kto was zaraził teatrem?” 
Kolekcja Jakuba i Lii Rotbaumów w zbiorach Ossolineum.

Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią, biblioteczne zbiory ZNiO udostęp-
niano w miarę możliwości również gościom odwiedzającym Ossolineum. Niemniej 
w roku sprawozdawczym działalność popularyzatorska w dużej mierze przeniosła się do 
sieci. Zarówno na stronie internetowej, jak i na profilu Biblioteki na Facebooku regularnie 
zamieszczano wpisy prezentujące kolekcje. We wrześniu 2020 roku uruchomiono także 
kanał Zakładu w serwisie YouTube.
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W grudniu 2020 ukazał się 31. tom „Czasopisma Zakładu Narodowego imienia Ossoliń-
skich”. Pod koniec roku złożono wniosek o dofinansowanie kolejnego tomu, w ramach 
programu Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu „Czasopisma 2021” 
(dotacja została przyznana w lutym 2021). Od grudnia 2019 ossoliński periodyk widnieje 
w wykazie czasopism naukowych Ministerstwa Edukacji i Szkolnictwa Wyższego (obecnie 
Ministerstwo Edukacji i Nauki), z liczbą 40 punktów. Wskaźnik indeksacji czasopisma 
w ankiecie „Index Copernicus” za rok 2019 wyniósł 52.22.

Starszy kustosz, dr Konrad Rzemienicki, pracujący w Dziale Rękopisów, otrzymał 
stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk humanistycznych, w dyscyplinie 
historia (zgodnie z postanowieniem Rady Dyscypliny Naukowej Historia Uniwersytetu 
Wrocławskiego z dnia 23 września 2020 roku).

Pracownicy Biblioteki wystąpili z referatami na konferencjach i sympozjach:
 1. Katarzyna Kroczak, Marta Drawc: Studium przypadku. Konserwacje obiektów 

rękopiśmiennych przeprowadzone w Dziale Konserwacji Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich, referat wygłoszony na konferencji „Littera scripta manet. Zbiory rękopi-
śmienne w zasobach bibliotek, archiwów i muzeów”, zorganizowanej przez Bibliotekę 
Naukową PAU i PAN w Krakowie (online, 19–20 listopada 2020);

 2. dr Barbara Otfinowska: Przypinki z kulturą: przypinki, plakietki, znaczki imprez 
kulturalnych w ossolińskich dokumentach życia społecznego, wykład z prezentacją 
wygłoszony podczas sympozjum „Małe rzeczy”, zorganizowanego przez Akademię 
Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Bibliotekę Gdańską PAN (online, 17 grudnia 2020);

 3. dr Dorota Sidorowicz -Mulak: wystąpienie na otwarciu sympozjum „Brücken bauen – 
Budowanie mostów” poświęconego pamięci prof. Władysława Bartoszewskiego, 
zorganizowanego przez Uniwersytet Europejski Viadrina (Europa -Universität Via-
drina) we Frankfurcie nad Odrą, Towarzystwo Niemiecko -Polskie w Berlinie oraz 
Fundację Archiwum Literackie Karla Dedeciusa (online, 26 listopada 2020). 
Osoby zatrudnione w Dziale Konserwacji uczestniczyły w konferencjach online: 

„Zabezpieczanie i ochrona zbiorów archiwalnych. Współczesne wyzwania” (cykl „War-
szawska Jesień Archiwalna”), zorganizowanej przez Archiwa Państwowe i Archiwum PAN 
w Warszawie (7 października 2020) oraz „Book conservation – One Philosophy – Many 
Interpretations”, zorganizowanej przez European Research Centre for Book and Paper 
Conservation -Restoration w Horn (5–6 listopada 2020).

Działalność naukowa

udZiał W konferencjach 
i seminariach
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Pracownicy Działu Nowych Druków Ciągłych wzięli udział w konferencji „Zabezpie-
czanie i ochrona zbiorów archiwalnych. Współczesne wyzwania”. Ponadto uczestniczyli 
w IV Forum Kultury Wrażliwej zorganizowanym przez Małopolski Instytut Kultury 
w Krakowie we współpracy z Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie (7 grudnia 
2020). Podczas forum dyskutowano na temat dostępności instytucji kultury dla odbiorców 
ze szczególnymi potrzebami.

Na dwumiesięcznym stażu naukowym (luty–marzec) przebywał w Zakładzie stażysta 
Nagrody im. Iwana Wyhowskiego, dr Liubomyr Khakhula z Lwowskiego Muzeum Histo-
rycznego, który korzystał ze zbiorów rękopiśmiennych, archiwum zakładowego oraz 
ze zbiorów druków XIX–XXI wieku. Ossolineum jest członkiem kapituły wymienionej 
nagrody, utworzonej przy Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego 
i przeznaczonej dla badaczy z Ukrainy.

Dział Informacji Naukowej koordynował praktyki studenckie w ZNiO – w roku 2020 
praktykę w ZNiO odbyło 3 studentów Uniwersytetu Wrocławskiego. W Dziale Konser-
wacji odbyto jedną praktykę na zasadach wolontariatu.

Pracownicy działów bibliotecznych brali udział:
 1. w szkoleniach z obsługi osób niepełnosprawnych, organizowanych przez Fundację 

Szansa dla Niewidomych (dwukrotnie – 25 listopada i 15 grudnia);
 2. w licznych szkoleniach online (szczególnie w czasie pracy zdalnej), organizowanych 

m.in. przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie, Bibliotekę Uniwersytecką 
we Wrocławiu, Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich oraz inne społeczne organi-
zacje fachowe, jak SpołEd – Fundację Centrum Cyfrowe, Spółdzielnię Otwartej 
Edukacji czy Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (Program Rozwoju 
Bibliotek). Szkolenia dotyczyły m.in. metod pracy zdalnej i sposobów kontaktu 
z czytelnikami czy prawa autorskiego w bibliotece;

 3. w szkoleniach wewnętrznych ZNiO dotyczących BHP oraz nowowprowadzonych 
systemów elektronicznych.
Pracownicy działów Dokumentów Życia Społecznego i Kartografii odbyli szkolenia 

w zakresie opracowywania zbiorów w systemie VIRTUA i współkatalogowania w katalogu 
centralnym NUKAT, przeprowadzone przez katalogerów z Działu Opracowania Nowych 
Druków Zwartych. Katalogerzy z Działu Nowych Druków Ciągłych uczestniczyli nato-
miast w webinarium „Pole 880 – prezentacja graficzna pisma oryginalnego w rekordzie 
bibliograficznym”, zorganizowanym przez Centrum NUKAT (marzec 2020).

sZkolenia
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Pracownicy Działu Informacji Naukowej brali udział w szkoleniu z pracy redaktora 
w CMS WordPress (15–16 lipca 2020) oraz szkoleniu z obsługi mediów społecznościowych 
w bibliotekach (9 listopada 2020).

Istotną częścią pracy Biblioteki było prowadzenie działalności informacyjnej. Stanowiła 
ona jedno z głównych zadań Działu Informacji Naukowej, który zrealizował ponad 200 
pisemnych kwerend dotyczących zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Czytel-
nikom udzielano informacji katalogowej i bibliotecznej o zbiorach ZNiO, a także o zbiorach 
innych bibliotek oraz instruowano na temat zasad korzystania ze zbiorów i katalogów 
w Zakładzie. Pracownicy Działu dostępni byli dla czytelników w Katalogu Głównym, gdzie 
prowadzone były dyżury. W 2020 roku uaktualnione zostały dane o Ossolineum w bazie 
POLON, prowadzono też bibliografie publikacji poświęconych ZNiO i bibliografię publikacji 
pracowników. Do zadań Działu Informacji należało również sporządzanie sprawozdań 
i planów Zakładu na potrzeby Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (6) oraz 
sprawozdań dla Głównego Urzędu Statystycznego (10). Ponadto Dział prowadzi stronę 
internetową i media społecznościowe Zakładu (portal Facebook oraz kanał YouTube).

W pozostałych działach bibliotecznych także realizowano kwerendy (ponad 500) 
dotyczące zbiorów, w tym także kwerendy na potrzeby wystaw.

Spośród instytucji zagranicznych, z którymi Bibliotekę Ossolineum łączą długofalowe 
kontakty, największe znaczenie nadal miała współpraca z Lwowską Narodową Naukową 
Biblioteką Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, przechowującą pozostałe we Lwowie osso-
lińskie kolekcje. Kontynuowano prace związane z digitalizacją rękopisów i czasopism. 
Zakończone zostały projekty dotacyjne „Digitalizacja rękopisów z historycznych kolekcji 
Ossolineum pozostałych we Lwowie” oraz „Zdigitalizowanie materiałów z archiwum 
Towarzystwa Naukowego im. Szewczenki przechowywanych w Ossolineum we Wrocła-
wiu”. Uzyskano deklarację współpracy w dwóch projektach: „Katalog cyfrowy zespołu 
zabytków drukowanych XVII–XVIII w. z kolekcji ossolińskiej w zbiorach LNNBU im. 
W. Stefanyka we Lwowie” (projekt NPRH) oraz „Virtual Reunification of Dispersed Col-
lections” (projekt House of Europe).

Realizowano także wymiany międzybiblioteczne (Dział Gromadzenia, Dział Nowych 
Druków Ciągłych) z Ukraińską Biblioteką Narodową w Kijowie, Uniwersytetem im. Iwana 
Franki we Lwowie, Lwowską Narodową Naukową Biblioteką Ukrainy im. Wasyla Stefanyka, 
Biblioteką Narodową w Pradze, Biblioteką Akademii Nauk w Pradze oraz instytucjami 

dZiałalność informacyjna

Współpraca Z instytucjami 
krajoWymi i ZagranicZnymi
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krajowymi. Tą drogą pozyskano do zbiorów 250 tytułów książek z 51 instytucji oraz 256 
tytułów czasopism z 29 instytucji.

Dział Starych Druków współpracował z Consortium of European Research Libraries 
(CERL) w ramach Grupy Polskich Bibliotek Naukowych Gromadzących Stare Druki, 
a także z Oxford Bibliographical Society (OBS), Material Evidence of Incunabula (opraco-
wanie inkunabułów), 15cBooktrade Project, Instytutem Historii Litwy z Wilna, Litewską 
Biblioteką Narodową w Wilnie, Uniwersytetem Hebrajskim w Jerozolimie oraz Centrum 
Badawczym Bibliografii Polskiej Estreicherów.

W zakresie edukacji kulturalnej podjęto współpracę ze stowarzyszeniem Gesher Gali-
cia, amerykańską organizacją non -profit prowadzącą badania nad genealogią i historią 
ludności żydowskiej z terenów dawnej Galicji, oraz z portalem Google Arts & Culture, 
na którym promowane będą zbiory ZNiO.

8 czerwca 2020 roku podpisano porozumienie o współpracy z Narodowym Insty-
tutem Kultury i Dziedzictwa Wsi w zakresie upowszechniania dorobku Wincentego 
Witosa i innych materiałów dotyczących obszarów wiejskich.

Dział Dokumentów Życia Społecznego pozyskiwał materiały dzięki kontaktom 
z kilkudziesięcioma instytucjami kultury i organizacjami społecznymi. Wiele pozycji 
trafiło do Ossolineum dzięki umowie Zakładu z Gminą Wrocław, zawartą w ramach 
projektu „Gabinet Kultury Współczesnej Wrocławia”. Materiały przekazały także komi-
tety wyborcze, biura poselskie i siedziby partii działających we Wrocławiu. W 2020 roku 
zbiory DŻS powiększyły się o dokumenty z kampanii prezydenckiej.

Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych kontynuował współpracę z firmą Digital-
-Center, która skanowała m.in. archiwum Towarzystwa Naukowego im. Tarasa Szew-
czenki we Wrocławiu oraz rękopisy pozostałe we Lwowie, z Pracownią Dolnośląskiej 
Biblioteki Cyfrowej Politechniki Wrocławskiej w zakresie publikowania i udostępnia-
nia zbiorów ZNiO w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej, jak również z Biblioteką Uni-
wersytecką we Wrocławiu w celu podjęcia wspólnych działań w ramach regionalnego 
GLAM -u (Galerie, Biblioteki, Archiwa, Muzea).

Nakładem ZNiO
Przemysław Ćwikowski, Agnieszka Franczyk ‑Cegła, Jolanta Mączka, Katalogowanie 

zbiorów ossolińskich w ramach współpracy z katalogiem centralnym NUKAT w latach 1997–
2020, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2020, t. 31, s. 257–285.

puBlikacje pracoWnikóW
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W 2020 roku Muzeum Książąt Lubomirskich analogicznie do lat poprzednich realizowało 
swoje stałe zadania – gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie 
zbiorów – a także prowadziło działalność badawczą i popularyzatorską. 

W roku sprawozdawczym zbiory Muzeum powiększyły się o 1 143 obiekty stanowiące 
muzealia o wartości 684 351,90 zł. Zakupiono 48 obiektów o wartości 163 853,60 zł, 
w darze otrzymano 1 075 obiektów o wartości 518 816 zł. Do kolekcji rzemiosła włączono 
20 posiadających wartość muzealną mebli, które były wcześniej użytkowane w Zakładzie. 
Dodatkowo do Działu Sztuki przyjęto materiały pomocnicze, niestanowiące muzealiów, 
w ilości 107 sztuk o wartości 6 377 zł.

Stan Księgi Depozytów Działu Sztuki w 2020 roku wyniósł 36 obiektów, z czego 34 
pochodzą z Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

W roku sprawozdawczym zainicjowano działania, których celem jest zmiana systemu 
do ewidencji zbiorów muzealnych oraz bibliotecznych (obiektów pochodzących z Działu 
Dokumentów Życia Społecznego). W ramach dialogu konkurencyjnego wyłoniono firmę 
MobileMS, która z końcem roku rozpoczęła proces migracji danych z systemu używanego 
do tej pory w MKL oraz Bibliotece.

W lipcu 2020 roku został rozstrzygnięty konkurs na opracowanie koncepcji aran-
żacji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich zorganizowany przez Fundację ART 
TRANSPARENT na zlecenie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Pierwsze miejsce 
zdobył projekt Studia 1:1 Spółka z.o.o. autorstwa Beaty i Jarosława Szymańskich. Przez 
cały rok pracownicy Muzeum uczestniczyli w konsultacjach i spotkaniach roboczych 
dotyczących przygotowania projektu wykonawczego nowego gmachu MKL. W listopadzie 
wznowiono prace nad koncepcją scenariusza wystawy stałej we współpracy ze Studiem 1:1.

Muzeum Książąt Lubomirskich
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Do ewidencji zbiorów Działu Sztuki przyjęto w 2020 roku 527 obiektów muzealnych, 
z czego zakupiono 28 obiektów, a 499 otrzymano w darze. Kontynuowano działania 
rozpoczęte w roku 2019, polegające na włączaniu mebli do kolekcji rzemiosła – dotyczy 
to 20 obiektów posiadających wartość zabytkową i ekspozycyjną, od dawna użytkowa-
nych i wpisanych do rejestru środków trwałych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

W roku sprawozdawczym, dzięki dotacji celowej uzyskanej z Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego, zakończono procedurę zakupu 5 rysunków Piotra Micha-
łowskiego od Marka Walickiego z USA.

Ponadto do zbiorów trafiło 158 obiektów z Kolekcji Władysława i Zofii Barto-
szewskich, z czego 99 obiektów muzealnych i 59 zakwalifikowanych jako materiały 
pomocnicze.

Zbiory Działu Numizmatycznego powiększyły się o 616 obiektów, z czego 20 zostało 
zakupionych na aukcjach antykwarycznych i od osób indywidualnych, a 596 pochodzi 
z darów.

Zespół 427 obiektów i pamiątek z Kolekcji Władysława i Zofii Bartoszewskich został 
przekazany z Gabinetów Świadków Historii.

Kupno
 1. Pięć rysunków Piotra Michałowskiego: Szkic do dyliżansu angielskiego, sepia; Prze-

jażdżka konna, tusz; Krowa, ołówek; Głowa konia, tusz; Błękitni husarze, ołówek. 
Prace o udokumentowanej proweniencji (pochodzą ze zbiorów rodziny malarza) 
zostały nabyte od Marka Walickiego z USA dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zakupione rysunki stanowią cenne uzupełnienie 
zespołu prac Michałowskiego, dotychczas reprezentowanego w kolekcji Zakładu 
trzema akwarelami dużego formatu;

 2. Władysław Skoczylas, Bazylika św. Marka w Wenecji, akwarela, 1912. Zakup na 
aukcji Desy Unicum w Warszawie. Akwarela znanego polskiego drzeworytnika 

Gromadzenie zbiorów

dZiał sZtuki

dZiał numiZmatycZny

Najważniejsze  
i najciekawsze nabytki

dZiał sZtuki
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stanowi przykład jego twórczości malarskiej, dziś zachowanej w znikomym stopniu 
i obejmującej przede wszystkim studia pejzażowe oraz widoki odwiedzanych miast;

 3. Szkic Artura Grottgera przedstawiający niezidentyfikowaną scenę z dwiema posta-
ciami. Autentyczność potwierdza podpis Feliksa Kopery złożony w 1913 roku. Szkic 
został zakupiony w antykwariacie DAES we Wrocławiu;

 4. Ludomir Benedyktowicz, Portret Męski (Głowa Starca), olej na tekturze, ok. 1870–
1872[?]. Obraz jest dobrej jakości portretem anonimowego mężczyzny. Zakupiony 
w antykwariacie DAES we Wrocławiu [→il. 24];

 5. Osip Kurylas, Portret Młodej Dziewczyny, olej na tekturze, przed 1939[?]. Obraz jest 
dobrej jakości portretem anonimowej kobiety. Autor dzieła był ukraińskim malarzem 
związanym ze Lwowem i wykształconym w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
Obraz zakupiony w antykwariacie DAES we Wrocławiu [→il. 25];

 6. Trzy fotografie pałacu Lubomirskich w Przeworsku oraz sygnowane zdjęcie portre-
towe Ady Sari, nabyte na aukcji antykwarycznej;

 7. Jedenaście fotografii z archiwum prof. Witolda Romera. Wśród nich osiem stanowią 
przedwojenne zdjęcia autorstwa Romera, jedno zaś uznanej fotografki Janiny Mie-
rzeckiej. Zakupiony zbiór uzupełnił kolekcję zdjęć autorów związanych ze Lwowem 

 Ludomir Benedyktowicz, Portret Męski 
(Głowa Starca), olej na tekturze, ok. 1870–
1872[?]. Dział Sztuki. 
 

 Osip Kurylas, Portret Młodej Dziewczyny, 
olej na tekturze, przed 1939[?]. Dział 
Sztuki.
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oraz ikonografię Kresów dawnej Rzeczypospolitej. Kupione od prywatnego oferenta 
[→il. 26, 27];

 8. Fotografia portretowa Brunona Schulza. Zakup od osoby prywatnej.

Dary
 1. Zespół 291 obiektów po Mieczysławie Gębarowiczu pochodzących z przekazu Ste-

fana Adamskiego ze Lwowa, na który składają się rysunek obcy, 16 grafik obcych, 
duży zbiór fotografii i reprodukcji oraz 3 kilimy kaukaskie;

 2. Szkicownik Hipolita Lipińskiego, dziewiętnastowiecznego malarza krakowskiego, 
przedstawiciela realizmu (17 kart), dar Katarzyny Bischof -Rosiak.

Kupno
 1. Unikatowy medalion „Poległym cześć 1918–1920” autorstwa Mieczysława Lubel-

skiego – powiększona wersja medalu o tym samym tytule – z ok. 1925 roku, sygno-
wany nazwiskiem artysty oraz znakiem Mennicy Państwowej w Warszawie, odlany 
w brązie. Zakupiony od Tomasza Bylickiego z Warszawy [→il. 28];

dZiał numiZmatycZny

 Janina Mierzecka, portret Witolda 
Romera, fotografia, 1956. Dział Sztuki. 
 

 Witold Romer, Start, fotografia, izohelia, 
1939. Dział Sztuki.
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 2. Zespół dwunastu monet antycznych, na który składają się dwie monety greckie  
z V i IV w. p.n.e. (w tym unikalna hekte elektronowa z mennicy Kyzikos w Myzji, 500–
450 r. p.n.e.) i dziesięć monet naśladujących rzymskie denary będących wyrobami 
germańskimi z terenów Barbaricum (związanych z kręgiem kultury czerniahowskiej) 
z III–V wieku. Zespół zakupiony został na aukcji internetowej Warszawskiego Cen-
trum Numizmatycznego [→il. 29, 30];

 3. Zespół siedmiu monet księstw i miast pomorskich XV–XVII wieku, w tym m.in. 
kwartnik miejski Stargardu z XV wieku, moneta księcia szczecińskiego Bogusława X 
z 1521 roku, dwie monety księstwa wołogoskiego z 1611 i 1624 roku (rzadka 1/16 
talara księcia wołogoskiego Filipa Juliusza wybita w 1624 roku w mennicy we Fran-
zburgu) oraz dwie monety wybite dla okupowanych przez wojska szwedzkie ziem 
pomorskich w czasie panowania Karola XI w 1681 roku.

Dary
 1. Zespół 25 dawnych numizmatów, składający się z: 14 monet pruskich Fryderyka II 

Wielkiego, czterech liczmanów norymberskich z XVI i XVII wieku, czterech monet 
węgierskich z XIV–XV wieku, francuskiej monety Ludwika XVI z XVIII wieku, 1 pensa 
angielskiego Henryka III z XIII wieku i monety cara Piotra I z początku XVIII wieku. 
Dar Marka Sokołowskiego z Lasek k. Kępna;

 2. Dwie plakiety z portretami Adama Mickiewicza wydane z okazji stulecia urodzin 
Wieszcza w 1898 roku i z okazji sprowadzenia zwłok Mickiewicza na Wawel w 1890 

 Mieczysław Lubelski, medalion „Pole
głym cześć 1918–1920”, mosiądz, 1925. 
Dział Numizmatyczny. 
 

–  Barbarzyńskie naśladownictwo 
monety rzymskiej wykonane jako ozdoba 
(awers i rewers), miedź pozłacana 
w otwartym ogniu metodą złotników ger
mańskich, III–IV w. Dział Numizmatyczny.
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roku oraz dwa medaliony ze scenami z Pana Tadeusza z początku XX wieku: „Zosia 
karmiąca drób” i „Protazy i Gerwazy”. Dar Heleny Wojtas -Kalety z Wrocławia;

 3. Zespół numizmatycznych pamiątek po prof. Mieczysławie Gębarowiczu: banknot 
z 1940 roku, książeczka czekowa PKO z okresu międzywojennego, druki obligacji 
z 1931 i 1936 roku, druki weksli z lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku. Dar 
Stefana Adamskiego;

 4. Srebrny półtalar króla pruskiego Fryderyka II Wielkiego z 1767 roku, oprawny 
w ozdobną ramkę z zawieszką. Dar Krzysztofa Mierzejewskiego z Wrocławia.

Wszystkie zbiory muzealne opracowywane są w  systemie komputerowym MONA, 
w dwóch niezależnych od siebie działowych bazach danych.

Do systemu komputerowego MONA wprowadzono wszystkie nabytki z 2020 roku. Zin-
wentaryzowano 1 267 obiektów akcesyjnych: 11 obrazów, 1 miniaturę, 2 rysunki obce, 
24 rysunki polskie, 106 rycin, 613 fotografii, 322 ekslibrisy, 155 reprodukcji, 6 variów 
fotograficznych, 27 obiektów z działu rzemiosła.

Ogółem w 2020 roku do bazy MONA wpisano 5 067 nowych rekordów.

Do księgi akcesyjnej Działu w systemie muzealnym MONA wprowadzono wszystkie 
nabytki – 227 rekordów. Łącznie do bazy danych systemu wpisano 1 342 rekordy, w tym: 
z zakresu mennictwa polskiego i banknotów polskich, medalierstwa polskiego – 530, 
mennictwa i banknotów obcych, medalierstwa obcego – 520, mennictwa antycznego – 
129 i sfragistyki – 163.

W 2020 roku prowadzono wstępne prace nad zespołem 427 obiektów z Kolekcji 
Władysława i Zofii Bartoszewskich przekazanym z Gabinetów Świadków Historii.

Z powodu obostrzeń związanych z epidemią Czytelnia Działu Sztuki funkcjonowała 
w  roku sprawozdawczym w  normalnym trybie do 12 marca, a  od 1 czerwca do 25 
października z ograniczeniem liczby czytelników do 1 osoby. Odwiedziło ją w sumie 
67 czytelników, którzy skorzystali z 279 woluminów książek i czasopism z księgozbioru 

Opracowanie zbiorów

dZiał sZtuki

dZiał numiZmatycZny

Udostępnianie zbiorów

dZiał sZtuki
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podręcznego, a 14 uprawnionym osobom udostępniono 910 obiektów ze zbiorów spe-
cjalnych Działu. Czytelnicy sięgali również do dokumentacji fotograficznej zbiorów 
w wersji elektronicznej (w liczbie 180 sztuk). 

Zbiory Działu Sztuki były także prezentowane na wystawach organizowanych 
przez działy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich oraz instytucje zewnętrzne (ok. 60 
obiektów).

Dział nie dysponuje wyodrębnioną czytelnią; ze zbiorami numizmatyczno -sfragistycznymi 
oraz literaturą przedmiotu można zapoznawać się w pomieszczeniach Działu. W roku 
sprawozdawczym zbiory udostępniono 5 osobom. Ponadto eksponaty były przedstawiane 
na wystawach, pokazach i prezentacjach organizowanych w Zakładzie Narodowym 
im. Ossolińskich i instytucjach zewnętrznych (łącznie ok. 150 obiektów). Dla celów 
publikacji i wystaw wykorzystano również fotografie oraz skany obiektów z zasobów 
Działu. Z księgozbioru podręcznego przekazano do Czytelni Głównej oraz do czytelni 
innych działów Zakładu 67 woluminów.

Stale prowadzony był nadzór nad profilaktyką ochrony zbiorów, a w szczególności nad 
warunkami ich przechowywania (pomiar temperatury i wilgotności) oraz nad przebie-
giem prac konserwatorskich. Opiekę nad zbiorami muzealnymi sprawują pracownicy 
merytoryczni oraz Główny Konserwator Zbiorów. Większość prac konserwatorskich 
i introligatorskich wykonano w Dziale Konserwacji i w Pracowni Introligatorskiej ZNiO. 
Zbiory poddawane były też odkażaniu w komorze fumigacyjnej. W roku sprawozdaw-
czym kontynuowano skontrum kolekcji fotografii rozpoczęte jesienią 2019 roku w Dziale 
Sztuki. Skontrum, z powodu sytuacji epidemiologicznej, nie zostało zakończone.

W porozumieniu z Głównym Konserwatorem Zbiorów przeniesiono 79 obiektów 
z kolekcji Działu Sztuki do nowego pomieszczenia magazynowego.

Wypożyczenia obiektów na wystawy zewnętrzne oraz zwroty obiektów użyczonych 
koordynował Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych. W 2020 roku spo-
rządzono dla Muzeum Książąt Lubomirskich 5 umów, na podstawie których użyczono 
132 obiekty z Działu Sztuki i Działu Numizmatycznego. Przyjęto zwrot 11 obiektów 
(1 z Działu Numizmatycznego i 10 z Działu Sztuki). 

dZiał numiZmatycZny

Przechowywanie, ochrona 
i kontrola zbiorów

Dział Głównego 
Inwentaryzatora  
Zbiorów Muzealnych
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Dział koordynował również wypożyczenia i zwroty obiektów prezentowanych na 
wystawach organizowanych przez Muzeum Pana Tadeusza oraz sporządzał umowy 
kupna -sprzedaży (4) i umowy darowizny (11) dla nowych nabytków obiektów muzealnych.

Przedłużono na kolejnych 5 lat umowę depozytową z Muzeum Narodowym we 
Wrocławiu (34 obiekty) oraz zawarto 2 umowy użyczenia w depozyt z osobami prywat-
nymi (5 obiektów).

Na początku 2020 roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego pozytywnie 
rozpatrzyło wniosek o dofinansowanie projetu „Rozpoznanie kolekcji rycin Muzeum 
Lubomirskich w Bibliotece Stefanyka we Lwowie – etap I”. Wniosek został złożony w 2019 
roku w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą” i przewidywał 
przeprowadzenie we Lwowie kwerend w celu rozpoznania grafik z Muzeum Lubomir-
skich, pozostających obecnie we Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy 
im. Wasyla Stefanyka. Rozpoznanie miało służyć późniejszej digitalizacji i  opracowaniu 
naukowemu. Ze względu na obostrzenia wprowadzone w związku z epidemią prace nie 
zostały zrealizowane.

W ramach pracy zdalnej skoncentrowano się na dokładniejszym przygotowaniu 
danych dotyczących zbiorów graficznych Muzeum Lubomirskich w oparciu o zdigitali-
zowane przedwojenne inwentarze.

Muzeum Książąt Lubomirskich udostępniało obiekty zarówno na ekspozycję stałą, jak 
i na wystawy czasowe prezentowane w Muzeum Pana Tadeusza. Obiekty ze zbiorów 
Muzeum Książąt Lubomirskich były także wypożyczane na wystawy zewnętrzne 
w Berlinie, Bolesławcu, Bonn, Krakowie, Pradze, Zgorzelcu.

Działy Muzeum uczestniczyły w tworzeniu wystawy Złota epoka Jagiellonów zor-
ganizowanej z okazji pięćsetlecia urodzin Zygmunta II Augusta i prezentującej w for-
mie wirtualnej ossolińskie cymelia z XVI wieku – starodruki, rękopisy, grafiki, monety 
i medale. Na wystawie pokazywane są kopie cyfrowe obiektów z obydwu działów Muzeum.

Podobnie jak w latach ubiegłych działy Muzeum Książąt Lubomirskich uczestniczyły 
w wydarzeniach edukacyjnych o charakterze cyklicznym. Z okazji Nocy Muzeów (15–16 
maja) Hanna Kuś -Joachimiak i dr Grzegorz Polak (Dział Sztuki) przygotowali prezentację 
wirtualną Widoki miast polskich Jana Kantego Gumowskiego. Zaprezentowano wybór 

Zbiory Muzeum  
pozostałe we Lwowie

Wystawy, działalność 
edukacyjna 
i popularyzatorska
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litografii z teki graficznej zatytułowanej „Widoki Krakowa”. W ramach Nocy Muzeów 
odbyło się również wirtualne oprowadzanie po Dziale Konserwacji.

W ramach Europejskich Dni Dziedzictwa (12 września) dr Grzegorz Polak (Dział 
Sztuki) przygotował wykład i prezentację Success story. Historia Heleny Modrzejewskiej 
(1840–1909). Pokaz obejmował zdjęcia aktorki oraz teatralia pochodzące z drugiej połowy 
XIX wieku [→il. 31].

Działy MKL jak co roku przygotowały prelekcje w cyklu „Z ossolińskiej kolekcji. 
Tajemnice i odkrycia”. W roku sprawozdawczym można było wysłuchać następujących 
wykładów:
 1. Joanna Błoch (Dział Sztuki) Tabakierki z Muzeum Książąt Lubomirskich – zbiory 

rzemiosła w kolekcji Ossolineum;
 2. dr Adam Degler, Robert Forysiak -Wójciński (Dział Numizmatyczny) Na tropie strat 

wojennych numizmatyki ossolińskiej;
 3. dr Emilia Kłoda (Dział Sztuki) Projekt, przerys czy grupa rysunków pomocniczych? 

Zagadki pracowni barokowego mistrza.

 Prelekcja i pokaz fotografii Success story. 
Historia Heleny Modrzejewskiej (1840–1909) 
w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. 
Na zdjęciu autor wykładu dr Grzegorz 
Polak.
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Podobnie jak w latach ubiegłych pracownicy Muzeum Książąt Lubomirskich pro-
wadzili zajęcia ze studentami Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, 
prezentowali również zbiory gościom odwiedzającym Ossolineum.

W 2020 roku na stronie internetowej Zakładu oraz na profilu Ossolineum na Face-
booku regularnie zamieszczano wpisy prezentujące obiekty ze zbiorów Muzeum Książąt 
Lubomirskich.

W ramach programu Visiting Professors planowano wizyty i wykłady w Zakładzie:
 1. prof. Matthew Rampleya z The Barber Institute of Fine Arts, University of Birming-

ham (organizowany przez Dział Sztuki);
 2. prof. Petera Heathera z  King’s College London (organizowany przez Dział 

Numizmatyczny).
Oba wydarzenia zostały odwołane z powodu pandemii.

 Pracownicy Zakładu wygłosili w 2020 roku następujące referaty i wykłady:
 1. Joanna Błoch, Battle for the Throne of England Told on 80 Etchings, prezentacja 

wygłoszona na IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Science and Young Re-
searchers”, zorganizowanej przez Fundację Promovendi (online, 6 czerwca 2020);

 2. Joanna Błoch, Kolekcja rycin Muzeum Lubomirskich we Lwowie – dar Leopolda 
Lityńskiego, referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Kolek-
cje – kształtowanie, historia, dziedzictwo utracone”, zorganizowanej przez Muzeum 
Narodowe w Gdańsku (online, 15–20 czerwca 2020);

 3. Joanna Błoch, Nowy początek – budowa gmachu Muzeum Książąt Lubomirskich, 
referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Przeszłość, pamięć 
i historia”, zorganizowanej przez Ośrodek Badawczy Facta Ficta, Katedrę Porównaw-
czych Studiów Cywilizacji UJ oraz Instytut Językoznawstwa i Literaturoznawstwa 
Uniwersytetu Przyrodniczo -Humanistycznego w Siedlcach (online, 5–6 grudnia 
2020);

 4. Barbara Butent ‑Stefaniak, Monety z cmentarzyska w Byczynie, wykład wygłoszony na 
uroczystościach związanych z 432-leciem bitwy pod Byczyną (Byczyna, 24 stycznia 
2020);

 5. Barbara Butent ‑Stefaniak, Monety z wykopalisk w Byczynie, wykład wygłoszony 
na zebraniu Wrocławskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego 
(Wrocław, 4 marca 2020);

Działalność naukowa

udZiał W konferencjach 
i seminariach
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 6. Adam Degler, Ignacy Krasicki – numizmatyk antyczny jakiego nie znacie, wykład 
wygłoszony w trakcie seminarium z numizmatyki antycznej, zorganizowanego przez 
Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (online, 14 grudnia 2020).

W dniach 3–28 lutego 2020 roku w Dziale Numizmatycznym odbywał staż Michał Jan 
Maliczowski, student Instytutu Numizmatyki i Historii Pieniądza (Institut für Numis-
matik und Geldgeschichte) Uniwersytetu Wiedeńskiego.

W roku akademickim 2020/2021 adiunkt Joanna Błoch (Dział Sztuki) kontynuowała, 
a asystent Martyna Węglarska (Dział Sztuki) rozpoczęła studia doktoranckie w Kolegium 
Doktorskim Archeologii, Sztuki i Kultury Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pracownicy Muzeum brali udział w szkoleniach wewnętrznych ZNiO (BHP, nowo-
wprowadzone systemy elektroniczne).

W Działach przeprowadzono kilkadziesiąt kwerend dotyczących zarówno pojedyn-
czych obiektów, jak i całych kolekcji ze zbiorów Muzeum, a także kwerendy tematyczne. 
W Dziale Sztuki wykonano obszerną kwerendę na potrzeby wystawy „Dziady wystawione” 
w Muzeum Pana Tadeusza.

Pracownicy Działu Numizmatycznego Barbara Butent -Stefaniak, Adam Degler i Paweł 
Milejski przeprowadzili ekspertyzę numizmatyczną 371 monet polskich i obcych XVII–XX 
wieku, pochodzących z depozytu Prokuratury Rejonowej Warszawa–Ochota (na mocy 
decyzji Mazowieckiego Konserwatora Zabytków z dn. 14 lipca 2020).

Spośród instytucji zagranicznych, z którymi prowadzono współpracę, największe znacze-
nie miała Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy im. W. Stefanyka, w której 
przechowywana jest część zbiorów dawnego Muzeum Lubomirskich. Z powodu pandemii 
nie odbyły się planowane kwerendy i wyjazdy naukowe.

Kontynuowano współpracę Działu Sztuki z Zakładem Historii Sztuki i Kultury 
Baroku (w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego) nawiązaną w 2018 
roku. Przygotowano zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku historia sztuki: semi-
naria pomocnicze, licencjackie i magisterskie oraz prelekcje dotyczące zbiorów Działu.

Dział Numizmatyczny kontynuował współpracę z Oddziałem Wrocławskim Pol-
skiego Towarzystwa Numizmatycznego oraz Instytutem Archeologii Uniwersytetu 
Wrocławskiego (w zakresie przygotowań do badań archeologicznych w Zagrodnie 

sZkolenia
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pow. Złotoryja, gdzie w 1945 roku odnalezione zostały skrzynie ze zbiorami lwow-
skich muzeów, w tym zbiorami Ossolineum). Pracownicy Działu kontynuowali też 
prace redakcyjne i recenzenckie dla czasopism „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne” 
(B. Butent -Stefaniak) i „Notae Numismaticae – Zapiski Numizmatyczne” (A. Degler).

Dział Numizmatyczny współpracował także z komitetem organizacyjnym XVI Mię-
dzynarodowego Kongresu Numizmatycznego w Warszawie, który odbędzie się we wrze-
śniu 2022 roku (st. kustosz B. Butent -Stefaniak jest członkiem komitetu organizacyjnego). 
Ponadto podjęto współpracę z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych oraz Nauko-
wym Portalem Archiwalnym „Archnet”.

Dział Numizmatyczny i Dział Sztuki współpracowały z Wrocławskim Centrum 
Akademickim w zakresie organizacji wykładów w ramach programu Visiting Professors. 
Planowane wykłady nie odbyły się jednak z powodu pandemii.

Nakładem ZNiO
Joanna Błoch, Historia niejednej tabakiery na tle losów Muzeum Lubomirskich, 

w: Mówią zbiory. Wykłady ossolińskie 2019–2020, red. Teresa Sokół, Wrocław 2020, s. 49–82.
Joanna Błoch, Mieszkańcy Śląska na portretach graficznych z epoki baroku w zbiorach 

Muzeum Książąt Lubomirskich, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 
2020, t. 31, s. 185–198.

Adam Degler, Na tropach strat wojennych numizmatyki ossolińskiej, w: Mówią zbiory. 
Wykłady ossolińskie 2019–2020, red. Teresa Sokół, Wrocław 2020, s. 273–300.

Robert Forysiak ‑Wójciński, Utracone złoto, w: Mówią zbiory. Wykłady ossolińskie 
2019–2020, red. Teresa Sokół, Wrocław 2020, s. 301–315.

Poza ZNiO
Barbara Butent ‑Stefaniak, Najstarsze monety śląskie z wizerunkiem św. Jana Chrzci-

ciela, „Wrocławskie Zapiski Numizmatyczne” 2020, z. 1 (59), s. 53–61.
Barbara Butent ‑Stefaniak, Wczesnośredniowieczne monety z X i XI w. w zbiorach 

Ossolineum, „Wiadomości Numizmatyczne” 2020, r. XLIV, s. 209–226.
Robert Forysiak ‑Wójciński, [6 not katalogowych w:] SAPIENTIA AEDIFICAVIT SIBI 

DOMUM. Mądrość zbudowała sobie dom… Katalog do wystawy w Muzeum Zamkowym 
w Malborku, 14 września – 17 listopada 2019, t. 2, red. Monika Czapska, Malbork 2019, 
s. 48–53.

puBlikacje pracoWnikóW
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Adam Degler, Uwagi numizmatyka na marginesie książki Tomasza Kosińskiego 
pt. „Runy słowiańskie”, academia.edu, https://www.academia.edu/42774636/Uwagi_
numizmatyka_na_marginesie_ksi%C4%85%C5%BCki_Tomasza_Kosi%C5%84skiego_
pt_Runy_s%C5%82owia%C5%84skie_, dostęp: 21.01.2021.

Hanna Kuś ‑Joachimiak, Get w Domku Miedziorytnika. Specyfika warsztatu Euge-
niusza Stankiewicza na przykładzie zbiorów Muzeum Książąt Lubomirskich, w: Wokół 
zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta, t. 1, red. Ewa Doleżyńska-

-Sewerniak, Ryszard Mączyński, Toruń 2020, s. 311–328.
Paweł Milejski, Coin horde from Labanoras (Łabonary) in Lithuania, „Rus’ – Lithu-

ania – Horde. Journal of Numismatics and Sigillography” 2020, vol. 9, s. 117–141.
Paweł Milejski, Monety z badań zamku w Człuchowie w latach 2010–2013, „Pomo-

rania Antiqua” 2020, t. XXIX, s. 267–276.
Paweł Milejski, Odkrycie skarbu groszy praskich pod Boguszowem, w: Skarb groszy 

praskich z XIV i XV wieku z Boguszowa (tak zwany skarb wałbrzyski), red. Borys Pasz-
kiewicz, Wrocław 2020, s. 15–24.

Paweł Milejski, Analiza numizmatyczna, w: Skarb groszy praskich z XIV i XV wieku 
z Boguszowa (tak zwany skarb wałbrzyski), red. Borys Paszkiewicz, Wrocław 2020, 
s. 39–99.

Paweł Milejski, Katalog monet, w: Skarb groszy praskich z XIV i XV wieku z Bogu-
szowa (tak zwany skarb wałbrzyski), red. Borys Paszkiewicz, Wrocław 2020, s. 193–428.

Paweł Milejski, Łukasz Sroka, Skarb groszy praskich i monet z XVII wieku z Osieczowa, 
powiat bolesławiecki, red. Borys Paszkiewicz, Wrocław 2020.

Paweł Milejski, Marta Kazanowicz, Skarb groszy praskich z ulicy Krakowskiej w Opolu, 
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W myśl § 7 pkt 3 Statutu Zakładu Narodowego im. Ossolińskich jedną z form realizacji 
przyjętych przez Ossolineum celów jest prowadzenie Muzeum Pana Tadeusza. W struk-
turze Muzeum w 2020 roku funkcjonowały: Dział Historii i Interpretacji Pana Tadeusza, 
Gabinety Świadków Historii, Gabinet Literacki im. Tadeusza Różewicza, Dział Organiza-
cji Wydarzeń, Dział Edukacji, Dział Obsługi Widowni, Sekcja Administracyjna, Sekcja 
Techniczna. Muzeum w realizacji bieżących zadań wspierały liczne działy i komórki ZNiO, 
m.in. Dział Konserwacji, Dział Rękopisów czy Dział Starych Druków.

Muzeum w obecnym kształcie działa od 24 kwietnia 2016, kiedy to kilkuetapowy 
proces inwestycyjny zwieńczyła oficjalna inauguracja placówki w ramach programu 
Europejskiej Stolicy Kultury we Wrocławiu. Inwestycja została zrealizowana jako projekt 
o nazwie „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń – edukacja 
przez kulturę” finansowany z Funduszy Norweskich i środków EOG oraz MKiDN, który 
zostanie ukończony w 2021 roku. 

Muzeum prowadzi całoroczną działalność wystawienniczą, edukacyjną, naukową 
i artystyczną, dla publiczności czynne jest sześć dni w tygodniu (także w niektóre święta 
państwowe i dni wolne od pracy). W 2020 roku z powodu pandemii muzeum było 
zamknięte dla zwiedzających w okresach 12 marca 2020 – 12 maja 2020 (wystawy stałe 
pozostały niedostępne do 30 czerwca 2020) oraz 7 listopada 2020 – 31 grudnia 2020. 
W tym czasie działalność MPT kontynuowano na stronie internetowej Muzeum i por-
talach społecznościowych. Dzięki zorganizowanym warsztatom i spotkaniom możliwe 
było nieprzerwane korzystanie z muzealnej oferty.

Muzeum Pana Tadeusza proponuje bogaty i zróżnicowany program edukacyjny. 
Lekcje i warsztaty artystyczne skierowane do dzieci i młodzieży szkolnej prowadzone były 
w MPT (Rynek 6) i w gmachu głównym Ossolineum (ul. Szewska 37). Muzeum organi-
zowało cykliczne programy edukacyjne, których uczestnikami byli rodzice z dziećmi do 
dwóch lat („Brzdąc w muzeum”), warsztaty dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, 
warsztaty dla rodzin („Sobotnie Warsztaty Rodzinne”, „Rodzinna Pracownia Ilustracji”) 
oraz zajęcia dla indywidualnych uczestników dorosłych (m.in. „By życie uprzyjemnić. 
Warsztaty szlacheckie”, „Światłoczułe. Warsztaty fotograficzne”). W Muzeum odbywały 

Muzeum Pana Tadeusza
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się również liczne wykłady i spotkania cykliczne: „Misja: książki. Ojczyznę kochać trzeba 
i szanować”, „Współcześni romantycy”. Kontynuowany był także cykl „Z ossolińskiej 
kolekcji. Tajemnice i odkrycia”. Gabinet Literacki zorganizował m.in. warsztaty twórczego 
pisania, warsztaty czytania online, kursy biblioteczne i fotograficzne.

W ramach działalności kina Popiół i Diament w 2020 roku prezentowano m.in. 
cykle: „Filmoteka Sztuk Pięknych”, „Ręce do góry!”, podczas których widzowie zapoznali 
się łącznie z kilkudziesięcioma filmami.

Dzięki dotacjom z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Funduszu 
Wyszehradzkiego i Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce zrealizowano projekty: 

„Ręce do góry!”, „Mickiewicz. Transmisja”, „Pan i Pani Kurier”, „Misja: książki” i IV Festi-
wal Tradycji Literackich.

W 2020 roku Muzeum Pana Tadeusza odwiedziło 13 821 osób. Zwiedzającym 
wystawę stałą sprzedano 3 534 indywidualnych biletów oraz wydano 282 bezpłatne 
wejściówki. W realizowanych na wystawie stałej płatnych zajęciach edukacyjnych wzięło 
udział 3 572 uczestników, w bezpłatnych – 18. Frekwencja na wystawach czasowych oraz 
w pozostałych wydarzeniach kulturalnych i edukacyjnych w Muzeum wyniosła 3 714 
osób (w tym 289 osób skorzystało z oferty płatnej). Powyższe dane pochodzą wyłącznie 
z systemu biletowego Muzeum i nie obejmują frekwencji na wydarzeniach organizowa-
nych przez MPT poza jego siedzibą.

Od marca 2020 roku, zgodnie z zaleceniami władz dotyczącymi wstrzymania bądź 
ograniczenia działalności ze względu na pandemię, zawieszone zostały wszystkie stacjo-
narne wydarzenia edukacyjne. Budynek Muzeum zamknięto na kilka miesięcy. W miejsce 
spotkań, wykładów, debat i warsztatów realizowanych in situ, w Kamienicy Pod Złotym 
Słońcem, pracownicy MPT zaproponowali program dostosowany do realizacji online. 
Opracowano także nowe strategie promocji oferty Muzeum silnie sprzężone z działalno-
ścią programową. Dotychczasowe kanały promocyjne stały się jednocześnie narzędziami 
popularyzacji wiedzy i realizacji programu m.in. poprzez wykłady czy debaty.

Przez cały rok 2020 realizowane były liczne zadania mające na celu promowanie 
i informowanie o bieżącej działalności placówki. Muzeum Pana Tadeusza jest obecne 
w mediach społecznościowych (Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud i Spotify). 
W drugiej połowie 2020 roku Dział Organizacji Wydarzeń stworzył aplikację mobilną, 
umożliwiającą zwiedzanie ekspozycji oraz pogłębianie wiedzy o wystawach bez wycho-
dzenia z domu.
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W 2020 roku w Muzeum Pana Tadeusza prezentowano następujące wystawy czasowe:
 1. Wilno Mickiewicza i Słowackiego: tropem „Dziadów” cz. III, 8 listopada 2019 – 1 

marca 2020 (przedłużona do 30 czerwca 2020).
Wystawa opowiadająca o wileńskim procesie Filomatów i Filaretów (1823–1824), 
który zaważył na losach i twórczości Adama Mickiewicza i Juliusza Słowackiego. 
Kuratorką wystawy była Małgorzata Orzeł;

 2. „Stał dwór szlachecki…”. Fotografie Waldemara Śliwczyńskiego, 1 marca – 31 maja 
2020 (nieczynna w okresie obostrzeń epidemicznych, otwarta ponownie 15 maja 
2020). 
Wystawa fotografii autorstwa Waldemara Śliwczyńskiego, przedstawiających dwory, 
pałace i zameczki z wielkopolskiego szlaku Adama Mickiewicza. Kuratorką wystawy 
była Małgorzata Orzeł [→il. 32];

 3. #Zapolska, 22 listopada 2019 – 16 lutego 2020.
Wystawa w ramach III Festiwalu Tradycji Literackich, ukazująca fenomen życia i twór-
czości Gabrieli Zapolskiej – pisarki, aktorki, kolekcjonerki, artystki niepokornej 
i odważnej kobiety. Kuratorką wystawy była Anita Soroko;

 4. Cena wolności. Szkice Artura Grottgera, 15 maja – 12 października 2020.
Wystawa w ramach ekspozycji stałej Muzeum Pana Tadeusza prezentująca kartony 
Artura Grottgera do cyklu Bór litewski. Eksponowane materiały pochodzą ze szki-
cownika artysty stanowiącego część zbiorów Zakładu. Kuratorką wystawy była 
Małgorzata Orzeł;

 5. Czesław Czapliński. Portrety z historią, 5–28 czerwca 2020.
Na wystawie fotografii Czesława Czaplińskiego realizowanej w ramach projektu „Pan 
i Pani Kurier” zaprezentowanych zostało kilkadziesiąt portretów Polaków: artystów, 
pisarzy i polityków, którzy w ciągu ostatnich czterdziestu lat przyczyniali się do 
rozwoju światowej kultury i nauki, m.in. Jana Nowaka -Jeziorańskiego, Jerzego Kosiń-
skiego czy Romana Polańskiego. Kuratorem wystawy był Mariusz Urbanek [→il. 33]; 

 6. WODA – życie, mit, ruch, 12 września – 4 października 2020.
Na wystawie prezentowano ilustracje, których motywem przewodnim jest woda. 
Wybrane zostały z prac najlepszych współczesnych artystów krajów Grupy Wyszeh-
radzkiej (Polska, Węgry, Słowacja i Czechy). Ekspozycja została zorganizowana we 
współpracy z HUBBY – Węgierskim Forum Książek dla Dzieci oraz MISZJE (węgierską 
organizacją zarządzania literackimi prawami autorskimi i ich ochroną). Kuratorką 
wystawy była Emese Révész;

Wystawy czasowe
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 7. Sanatorium, 11 lipca – 6 września 2020.
Wystawa prezentowała prace wrocławskich artystów powstałe w okresie kwarantanny, 
których tematem jest doświadczenie izolacji. W ramach wystawy swoje prace zapre-
zentowali: Kama Sokolnicka, Agnieszka Jarząb, Maciek Bączyk, Paweł Jarodzki, Filip 
Zawada, Marcin Kurek, Łukasz Rusznica, Piotr Bartos i Natalia Kabanow [→il. 34];

 8. Wyniki konkursu na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej Muzeum 
Książąt Lubomirskich we Wrocławiu, 15 lipca – 5 sierpnia 2020.
Ekspozycja planszowa prezentowana na dziedzińcu Kamienicy pod Złotym Słońcem. 
Celem konkursu było wyłonienie najciekawszej koncepcji scenograficznej, która 
zostanie zrealizowana w nowym, projektowanym obecnie budynku Muzeum Książąt 
Lubomirskich. Konkurs dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Organizatorem konkursu na zlecenie Zakładu Narodowego im. Osso-
lińskich była Fundacja ART TRANSPARENT;

 9. Gombrowicz, 3 listopada – 13 grudnia 2020.
Wystawa przygotowana przez Muzeum Witolda Gombrowicza, oddział Muzeum 
Literatury im. Adama Mickiewicza. Prezentowana w Muzeum Pana Tadeusza pod-
czas IV Festiwalu Tradycji Literackich [→il. 35].

Wystawa czasowa prezentowana poza siedzibą Muzeum:
Wystawa planszowa Władysław Bartoszewski 1922–2015. Pod prąd. Pamięć. Pojed-

nanie. Dialog kultur z Karlem Dedeciusem, przygotowana we współpracy z Fundacją 
Archiwum Literackie Karla Dedeciusa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (Europa-
-Universität Viadrina) we Frankfurcie nad Odrą. Jedną z kuratorek wystawy była Mał-
gorzata Preisner -Stokłosa. 

 Wystawa czasowa „Stał dwór szlachecki…”. 
Fotografie Waldemara Śliwczyńskiego, 
1 marca – 31 maja 2020. Fot. A. Myśliwiec. 
 

 Wystawa czasowa Czesław Czapliński. 
Portrety z historią, 5–28 czerwca 2020. 
Fot. A. Myśliwiec. 
 

 Wystawa czasowa Sanatorium, 11 lipca – 
6 września 2020. Fot. A. Myśliwiec.
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Dotychczas wystawa była prezentowana w Niemieckim Instytucie Spraw Polskich 
w Darmstadt (30 listopada 2019 – 16 stycznia 2020), w Centrum Dokumentacji i Infor-
macji na zamku Hartenfels w Torgau (24 stycznia – 5 marca 2020), w Pasewalk (10 marca 
2020 – 6 kwietnia 2020, Landratsamt), w Domu Literatury w Halle (18 czerwca – 8 lipca 
2020), w Weimarze (4 sierpnia 2020 – 2 września 2020, Stadtverwaltung), w Cottbus 
(4 września 2020 – 22 września 2020, Oberkirche), w Poczdamie (24 września 2020 – 
16 listopada 2020, Universität Potsdam, Haus 11) i we Frankfurcie nad Odrą (19 listopada 
2020 – 15 stycznia 2021, Viadrina, Atrium budynku Gräfin Dönhoff).

Oferta przygotowana przez Dział Edukacji dla szkół obejmowała zarówno lekcje stacjo-
narne prowadzone w Muzeum Pana Tadeusza (z zachowaniem zaleceń wprowadzonych 
ze względu na sytuację epidemiczną), jak i lekcje oraz warsztaty online. Lekcje koncen-
trowały się na zagadnieniach epoki romantyzmu i polskiej historii najnowszej. W ramach 
działalności edukacyjnej realizowano:

 ◆ lekcje w tradycyjnej formule stacjonarnej w Muzeum Pana Tadeusza,

Działalność edukacyjna 
i popularyzatorska

 Wystawa czasowa Gombrowicz prezen
towana w ramach IV Festiwalu Tradycji 
Literackich, 3 listopada – 13 grudnia 2020. 
Fot. R. Utkowski.
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 ◆ lekcje w formule zdalnej za pomocą komunikatora Zoom, od września 2020 roku,
 ◆ muzealne warsztaty artystyczne, realizowane stacjonarnie w Muzeum Pana Tade-

usza oraz Gmachu Głównym Ossolineum.

 1. „Maluchy odkrywają muzeum” – cykl dla dzieci w wieku 3–6 lat, realizowany od 2016 
roku, propagujący wychowawczy i edukacyjny aspekt rodzinnego udziału w kulturze 
z najmłodszymi dziećmi. W czasie zajęć dzieci zapoznają się z przestrzenią muzeum 
oraz rozwijają kreatywność i pogłębiają wiedzę o świecie poprzez różne aktywności 
i zadania;

 2. „Rodzinna pracownia ilustracji” – cykl dla dzieci w wieku 7–12 lat, realizowany od 
2018 roku, mający na celu upowszechnianie wiedzy o ossolińskich zbiorach wśród 
wrocławskich rodzin. Podczas zajęć uczestnicy odkrywają książkowe skarby z biblio-
tecznych magazynów oraz, zainspirowani nimi, próbują sił w różnych technikach 
plastycznych, tworząc własne ilustracje baśni, wierszy, legend i opowieści;

 3. „Z walizki pani Kingi” – artystyczny cykl dla dzieci w wieku 6–12 lat z rodzinami, 
realizowany od 2017 roku, propagujący rodzinne uczestnictwo w kulturze i rodzinną 
współpracę podczas procesów twórczych. W czasie warsztatów uczestnicy poznają 
różne techniki artystyczne, również te specjalistyczne. Zajęcia pozwalają uwolnić 
wyobraźnię i dają możliwość wspólnej realizacji twórczych pomysłów, jednocześnie 
propagując wiedzę o ossolińskich zbiorach;

 4. „Klub młodego czytelnika” – cykl dla dzieci w wieku 7–12 lat, realizowany od 2020 
roku, mający na celu upowszechnianie czytelnictwa i wiedzy o książkach wśród 
najmłodszych mieszkańców Wrocławia. Cykl nawiązuje do zbiorów oraz misji 
Ossolineum;

 5. „Ferie w muzeum” – cykl daje możliwość pozostającym w mieście w czasie ferii 
dzieciom aktywnego i kreatywnego spędzenia czasu. Ma na celu upowszechnianie 
treści wystawy stałej Muzeum Pan Tadeusza oraz zbiorów Ossolineum;

 6. „Warsztaty wakacyjne dla dzieci w Muzeum Pana Tadeusza” – program realizowany 
dzięki współfinansowaniu Samorządu Województwa Dolnośląskiego w ramach 
zadania publicznego „Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży”. Jako część projektu 
realizowano artystyczne warsztaty wyjazdowe dla grup prowadzone przez pracowni-
ków Muzeum Pana Tadeusza oraz edukatorów zewnętrznych. W warsztatach wyko-
rzystywano nieszablonowe, twórcze aktywności, rozwijające wrażliwość na sztukę, 
poczucie estetyki, kreatywność, pomysłowość oraz umiejętność współpracy w grupie. 

cyklicZne programy edukacyjne 
dla dZieci i młodZieży
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Tematyką nawiązują one do ekspozycji Muzeum oraz zbiorów ZNiO. Zajęcia odbyły 
się w: Gminnym Ośrodku Kultury, Bibliotek i Sportu w Łagiewnikach, Centrum 
Kultury w Siechnicach, Centrum Kultury i Bibliotece w Bardzie, Miejsko -Gminnym 
Ośrodku Kultury w Międzylesiu, Miejsko -Gminnym Ośrodku Kultury w Między-
lesiu (filia w Domaszkowie), Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Niemczy  
(filia w Przerzeczynie Zdroju), Miejsko -Gminnym Centrum Kultury w Jelczu Lasko-
wicach, Miejskim Ośrodku Kultury w Głogowie i Centrum Kultury w Kamiennej 
Górze [→il. 36];

 7. „Rodzinne poranki muzyczne” – interaktywne koncerty przeznaczone dla rodzin 
z dziećmi, odbywające się w Muzeum Pana Tadeusza od 2017 roku, organizowane 
we współpracy z młodymi, profesjonalnymi muzykami oraz studentami starszych 
lat Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu. Cykl stworzony 
z myślą o rozwijaniu umiejętności świadomego i twórczego odbioru muzyki;

 8. „Brzdąc w muzeum” – spotkania dla najmłodszych dzieci z rodzicami w ramach 
akcji „#muzealniaki”, która za cel stawia sobie upowszechnianie wśród rodziców 
najmłodszych dzieci wiedzy o otwartości i dostępności instytucji kultury dla dzieci 

 Wyjazdowe warsztaty artystyczne 
„Światłem malowane”, Kamienna Góra, 
dziedziniec Muzeum Tkactwa, wrzesień 
2020. Fot. A. Mikucka.
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w każdym wieku. Zajęcia realizowane w Muzeum Pan Tadeusza oraz Gmachu 
Głównym Ossolineum mają cel wychowawczy, edukacyjny i wizerunkowy.

 1. „Światłoczułe. Warsztaty fotograficzne dla dorosłych” – artystyczne warsztaty prak-
tyczne z elementami teoretycznymi, przeznaczone dla wszystkich zainteresowanych 
fotografią: zarówno tych rozpoczynających przygodę, jak i dla tych, których znudziło 
cyfrowe zapisywanie obrazu i chcieliby sięgnąć do źródeł oraz wzbogacić warsztat 
o techniki analogowe. Warsztaty bazowały na zbiorach fotograficznych Ossolineum;

 2. „By życie uprzyjemnić. Warsztaty szlacheckie dla dorosłych” – każde ze spotkań 
dedykowane było innemu tematowi związanemu z obyczajowością szlachecką. 
W ramach warsztatów odwoływano się do Pana Tadeusza. Spotkania prowadzili 
eksperci – rekonstruktorzy;

 3. „Tak było po dawnemu” – opowieści o kulturze staropolskiej, nawiązujące do historii 
i obyczajowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Spotkania prowadziła Marta 
Dardzińska, edukatorka i rekonstruktorka;

 4. „Z ossolińskiej kolekcji. Tajemnice i odkrycia” – organizowany przez Dział Edukacji 
MPT cykl wykładów popularyzatorskich dla szerokiej publiczności, upowszechnia-
jących wiedzę o zbiorach Ossolineum oraz wyniki badań nad zbiorami. W związku 
z obostrzeniami epidemicznymi od września 2020 roku wykłady udostępniano 
online. W ramach cyklu pracownicy Zakładu Narodowego im. Ossolińskich wygłosili 
sześć prelekcji. Trwający od 2019 roku projekt koordynowała Teresa Sokół, a jego 
podsumowaniem była opublikowana przez Wydawnictwo Ossolineum w grudniu 
2020 roku publikacja Mówią zbiory. Wykłady ossolińskie 2019–2020, pod redakcją 
Teresy Sokół;

 5. „Ossolińskie warsztaty artystyczne” – w Gmachu Głównym Ossolineum od 2017 
roku prowadzone są cieszące się ogromną popularnością specjalistyczne warsztaty 
artystyczne dla osób dorosłych;

 6. „Otwarta pracownia” – specjalistyczny cykl spotkań dla osób dorosłych, które chcą 
spróbować sił w malarstwie.

 1. „Do zobaczenia w Muzeum Pana Tadeusza” – 3–5 minutowe filmy realizowane 
w ramach współpracy Działu Organizacji Wydarzeń, Działu Obsługi Widowni MPT, 
Działu Historii i Interpretacji Pana Tadeusza, Gabinetu Literackiego im. Tadeusza 
Różewicza, Działu Edukacji i Gabinetów Świadków Historii. Filmy były publikowane 

WarsZtaty i Zajęcia  
dla osóB dorosłych

dZiałalność edukacyjna 
i popularyZatorska W internecie
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na stronie internetowej Muzeum i serwisie YouTube. Prezentowały obiekty i wątki 
obu wystaw stałych Muzeum Pana Tadeusza: Rękopis „Pana Tadeusza” i Misja: 
Polska oraz przygotowywanej wystawy stałej Gabinet Tadeusza Różewicza. W two-
rzeniu ponad stu filmów uczestniczyli m.in. Magdalena Basak, Adriana Myśliwiec, 
Agnieszka Śrutwa, Joanna Flisek, Paweł Rogowski, Aldona Mikucka, Monika Nowak, 
Maja Kwiecińska, Emilia Niemczyńska, Tomasz Zatorski, Anna Lubszczyk, Alicja 
Waścińska, Paulina Gawrońska, Paweł Borowy, Magdalena Sozańska, Justyna Zimna, 
Michał Gruz, Kinga Łaska, Małgorzata Orzeł, Anita Soroko, Maria Marszałek, Marcin 
Szyjka, Małgorzata Preisner -Stokłosa, Mateusz Palka i Mariusz Urbanek;

 2. W okresie sprawozdawczym w Muzeum Pan Tadeusza powstawały filmy edukacyjne, 
dla których punktem wyjścia była wystawa stała MPT oraz zbiory Ossolineum. Ponad 
31 filmów stanowi ważną pomoc dydaktyczną dla nauczycieli i uczniów. Obejmują 
one cykle: „Pan Tadeusz – konteksty i świat przedstawiony”, „Krótkie lekcje historii” 
[→il. 37]. 

 Plan zdjęciowy filmu edukacyjnego 
Polska droga do NATO. Fot. M. Musiał.
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W ramach działań popularyzatorskich realizowanych przez Dział Edukacji powstały też 
filmy będące częścią akcji „#muzealniaki. Muzeum nie tylko dla dużych”, realizowanej 
przez Muzeum Pana Tadeusza od 2017 roku. 

Wybrane filmy
 1. Cykl „Pan Tadeusz – konteksty i świat przedstawiony”: Pan Tadeusz – geneza utworu; 

Pan Tadeusz – świat przedstawiony; Koncert Jankiela na cymbałach; Pan Tadeusz – 
pełen tytuł utworu; Szlachta; Strój szlachecki; Czym był zajazd?; Polonez; Tabakiera; 
Koncert Wojskiego na rogu; Bitwa; Scena grzybobrania; Wielka Emigracja; Tytuł Pana 
Tadeusza; Zaścianek Dobrzyńskich; Dwór w Soplicowie; Renesans; Zamek – jako jedno 
z miejsc akcji oraz przedmiot sporu;

 2. Cykl „Krótkie lekcje historii”: 4 czerwca 1989 – pierwsze wolne wybory w Polsce; 
Eugeniusz Kwiatkowski – budowniczy Gdyni; Mały sabotaż – Szare Szeregi w walce 
o wolną Polskę; Na wojennej ścieżce – władza PRL kontra Kościół katolicki; Za kulisami 
bezpieki i partii. Radio Wolna Europa i zeznania Józefa Światły; Akcja balonowa – 
balonami ponad żelazną kurtyną; Akcja N – drukowana dywersja; Konstytucja 3 
maja; NATO; Polska droga do NATO; W przeddzień Powstania Warszawskiego; Misje 
Jana Nowaka -Jeziorańskiego; Rozbiory Polski; Tadeusz Kościuszko; Napoleon a sprawa 
polska; Kultura w PRL w latach siedemdziesiątych; Stan wojenny;

 3. Cykl „Wielkie epidemie w literaturze”: „Miłość w czasach zarazy”; „Śmierć w Wenecji”; 
„Dziennik czasów zarazy”; Epidemie i zarazy w Biblii;

 4. Cykl „Wirtualne muzeum Tadeusza Różewicza”: Pocztówki Tadeusza Różewicza; Tade-
usz Różewicz i zła sztuka; Trzy przedmioty Tadeusza Różewicza; Śmietnik Tadeusza 
Różewicza; Śmieszne koty Tadeusza Różewicza; Obiekt Y; Muchy Różewicza; Jedzenie 
Różewicza; Obrazy i malarze w poezji Różewicza; Różewicz przecinek Czechowicz; 
Pablo Picasso, Alberto Burri, Christo i Różewicz; Wieszcze, profeci i Różewicz; Hejterzy; 
Różewicz i Julian Przyboś; Sny; Listy Tadeusza Różewicza; Różewicz i Kafka. 

 1. W ramach projektu „Pan i Pani Kurier”, dzięki wsparciu Konsulatu Generalnego 
USA w Krakowie, odbyło się spotkanie, na którym młodzież poznawała historię 
Radia Wolna Europa oraz znaczenie amerykańskiej rozgłośni i pracy Jana Nowaka-

-Jeziorańskiego dla odzyskania przez Polskę wolności. Po raz pierwszy w Muzeum 
uczestnicy wydarzenia i zwiedzający mogli wziąć udział w rekonstrukcji tzw. „akcji 
balonowej” zrealizowanej w 1955 roku przez Radio Wolna Europa, w trakcie której 

poZostałe dZiałania 
popularyZatorskie i edukacyjne
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wysłano nad teren Polski łącznie trzy miliony broszur Za kulisami bezpieki i par-
tii, opisujących prawdziwą sytuację w ówczesnej Polsce [→il. 38]. Spotkanie wraz 
z rekonstrukcją miało miejsce w Muzeum Pana Tadeusza 6 lutego 2020. Wydarzenie 
odbyło się przy współpracy Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Rekonstrukcji 
dokonali dr Tomasz Urbaniak oraz Ryszard Berkowski z Katedry i Zakładu Chemii 
Fizycznej i Biofizyki Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

 2. Zajęcia dla studentów psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego „Praca edukatora 
muzealnego w praktyce” oraz warsztaty dla studentów historii Uniwersytetu Wro-
cławskiego „Jak tworzyć ofertę edukacyjną w muzeum”;

 3. Współpraca z Miejską Biblioteką Publiczną we Wrocławiu w ramach projektu dla 
dzieci „Literacki Kalendarz Adwentowy”. W kalendarzu znalazły się m.in. grafiki 
o tematyce świątecznej ze zbiorów Ossolineum oraz teksty nawiązujące do Pana 
Tadeusza, dotyczące zwyczajów świątecznych;

 4. „Współcześni Romantycy” – seria wykładów na temat sztuki, literatury i psycho-
logii współorganizowana z Uniwersytetem SWPS we Wrocławiu: Miłość w czasach 
Internetu, prowadzenie: dr Jakub Kuś; Miłość, uważność i współczucie w relacjach 
z innymi i z samym sobą, prowadzenie: dr Julia Wahl (online); Matka (nie tylko) 
romantyczna, prowadzenie: dr Anna Jeleń (online);

 5. „Haft zaangażowany” – wykład i warsztaty zorganizowane w ramach wystawy #Zapol-
ska, skoncentrowane na tkaninie i hafcie jako medium dla współczesnych artystek. 
Prowadzenie: Regina Kulig -Posłuszny;

 6. Zajęcia aktorskie dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prowadzenie: Beata 
Rakowska;

 7. Wirtualne oprowadzanie po wystawie Misja: Polska podczas Nocy Muzeum we 
Wrocławiu (16 maja 2020). Prowadzenie: Mariusz Urbanek;

 8. Materiały edukacyjne i popularyzatorskie przygotowane przez pracowników MPT, 
publikowane na stronie internetowej Muzeum:
 ◆ Seria zeszytów edukacyjnych Domowe muzeum, opracowanie: Adriana Myśliwiec, 

Maria Marszałek;
 ◆ Cykl krótkich tekstów Wirtualne muzeum Tadeusza Różewicza, opracowanie: 

Maria Marszałek;
 ◆ Cykl krótkich tekstów Tłumacz w muzeum, opracowanie: Dobromiła Jankowska;

 Rekonstrukcja „akcji balonowej” prze
prowadzonej przez RWE w 1955 roku, 
zrealizowana 6 lutego 2020 w ramach 
projektu edukacyjnego „Pan i Pani Kurier”. 
Fot. B. Wiśniowski.
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 ◆ Cykl podcastów W księgarni, opracowanie: Magdalena Sudoł, Dobromiła Jankow-
ska (oprócz strony internetowej Muzeum Pana Tadeusza materiały publikowane 
także w serwisach Soundcloud i Spotify).

Czwarta odsłona Festiwalu Tradycji Literackich kontynuowała działania wypracowane 
podczas poprzednich edycji, wzbogacając je o aktywności skupione na literaturze współ-
czesnej. Ważnym punktem odniesienia pozostawało zagadnienie kanonu literackiego 
i jego twórców, w czwartej edycji Festiwalu – Adama Mickiewicza i Witolda Gombrowicza. 
W formule tradycyjnej, jak i online odbyły się m.in. warsztaty twórczego pisania, warsztaty 
fotograficzne w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii, warsztaty plastyczne w szpitalu 
psychiatrycznym, wystawa Gombrowicz, zajęcia z „Zeszytem do poezji”, wykłady z cyklu 

„Władza języka”, spotkania z laureatkami Nagrody im. Witolda Gombrowicza oraz tłuma-
czami twórczości pisarza. Projekt dofinansowano ze środków Funduszu Promocji Kultury 
MKiDN w ramach programu „Promocja czytelnictwa”. Wybrane wydarzenia Festiwalu:
 1. „Notatka z życia”, warsztaty arteterapeutyczne, które odbyły się w Dolnośląskim 

Centrum Zdrowia Psychicznego (grupa zamknięta). Prowadzenie: Jagoda Kozon 
(wrzesień – październik 2020);

 2. Warsztaty fotograficzne i filmowe, w których uczestniczyli uczniowie i uczennice 
Ośrodka Socjoterapii nr 2 we Wrocławiu. Zajęcia przeprowadziła artystka fotogra-
ficzka Alicja Kielan (20–21 listopada 2020);

 3. Spotkanie z tłumaczami twórczości Gombrowicza. Prowadzenie: Anna Spólna, 
goście: Wu Lan (chiński), George Yacoub (arabski), Osman Firat Bas (turecki) 
(14 października 2020);

 4. Cykl spotkań z laureatkami Nagrody im. Witolda Gombrowicza, Anną Cieplak, 
Weroniką Murek i Barbarą Sadurską. Nagroda od momentu jej ustanowienia – 2016 
roku – wskazuje najważniejsze nowe zjawiska w polskiej prozie (październik – listo-
pad 2020);

 5. Warsztaty aktorskie „Z gębą przed kamerą”. Prowadzenie: Beata Rakowska (10, 17, 
24 września 2020);

Projekty realizowane 
w Muzeum w 2020 roku

iV festiWal tradycji literackich
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 6. Warsztaty twórczego pisania, sześć spotkań podczas których pracowano nad 
kolejnymi etapami pisania opowiadania, m.in. tworzeniem postaci, wyborem typu 
i charakteru narratora, dialogami, postaciami drugoplanowymi i zakończeniem. 
Prowadzenie: Adam Kaczanowski (online, lipiec – sierpień 2020);

 7. „Uciec z duszą na listek”, warsztaty z zeszytem do poezji. Opracowanie: Maria 
Marszałek, Adriana Myśliwiec;

 8. Jak wypożyczyć książkę z biblioteki? Instrukcja obsługi biblioteki, film z którego 
można dowiedzieć się m.in. jak znaleźć Ossolineum we Wrocławiu, jak zostać czy-
telnikiem, gdzie mieszczą się poszczególne działy i gabinety Zakładu, jak korzystać 
z katalogów i zamawiać książki do czytelni. Prowadzenie: Marcin Szyjka (premiera: 
9 grudnia 2020);

 9. „AByCzytać” (warsztaty czytania online), cykl filmów o najlepszych sposobach 
pozyskiwania informacji o tym, co interesującego i wartościowego ukazuje się na 
polskim i zagranicznym rynku wydawniczym. W każdym odcinku Marcin Wilk, 
dziennikarz, publicysta, autor książek i bloger („Wyliczanka”) rozmawiał z gośćmi 
o książkowych podcastach, blogach w mediach społecznościowych, czasopismach 
i instagramowych profilach (25 listopada – 6 grudnia 2020);

 10. „Współcześni romantycy. Władza języka”, cykl wykładów: Jak wpływać na ludzi za 
pomocą mowy? Rola języka w reklamie i perswazji Dariusza Dolińskiego, Dlaczego 
Kacperek nie chce czytać? O psychologicznych aspektach czytania książek u dzieci 
i młodzieży Tomasza Grzyba, Jak treść myśli wpływa na nasz dobrostan? Autonarracje 
z perspektywy psychoterapeutycznej Natalii Liszewskiej (online); Brak słów! O narracji 
obrazem Małgorzaty Jabłońskiej (online, 3 września – 14 grudnia 2020).

„«Ręce do góry!» Bunt w kinie krajów V4” to projekt filmowy, którego celem było poka-
zanie publiczności, w jaki sposób kino kształtowało i odzwierciedlało postawy obywatel-
skiego oporu w krajach Grupy Wyszehradzkiej. Na czas przeglądu zaplanowanych zostało 
20 projekcji filmowych, podzielonych na cztery bloki tematyczne: bunt młodzieży w filmie, 
kino oniryczne i poetyckie, satyra w filmie, kino kobiet. Repertuar obejmował kino okresu 
Czechosłowackiej Nowej Fali, Polskiej Szkoły Filmowej i złotej ery kina węgierskiego (lata 
sześćdziesiąte, siedemdziesiąte i osiemdziesiąte XX wieku) oraz produkcje współczesne. 
Projekt był współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach 
Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Projekcje 
były prezentowane 14 stycznia – 3 marca 2020 oraz 7 lipca – 22 września 2020. Zostały 

„«ręce do góry!»  
Bunt W kinie krajóW V4”
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wyświetlone następujące tytuły: Ręce do góry!; Córka trenera; Kawki na drodze; Miłość 
blondynki; Ja, twój syn; Wojna polsko -ruska; Pali się, moja panno; Kto chce zabić Jessii?; 
Stokrotki; Palacz zwłok; Córki dancingu; Świadek; Sanatorium pod klepsydrą; Trzecia 
część nocy; Adopcja; Słodki czas Kalimagdory; Bibliothèque Pascal; Wieża, jasny dzień; 
Nieczysta; Hydrozagadka.

W ramach projektu odbyły się cztery debaty:
 1. Kim byliśmy? Kim jesteśmy? Bunt młodzieży w filmie. Podczas pierwszej debaty 

zaproszeni goście Marek Šindelka, Łukasz Grzegorzek i Krzysztof Kornacki pochy-
lili się nad zjawiskiem buntu młodzieży w filmie. Prowadzenie: Adriana Prodeus, 
tłumaczenie konsekutywne z czeskiego: Anna Wanik (8 lutego 2020);

 2. Dobrze jest mieć odznakę. Satyra w kinie. W trakcie drugiej debaty poruszano 
następujące kwestie: Czy śmiechem da się robić rewolucję? Jak się buntować w czasie 
izolacji? I czy poczucie humoru może nas dzisiaj połączyć? Spotkanie poprzedziła 
premiera filmu z udziałem reżysera Bodo Koxa, poety i współautora strony Make Life 
Harder Jakobe Mansztajna oraz filmoznawcy Pavla Bednarika (online, 24 czerwca 
2020);

 3. „Nie odpowiadam za swoje sny”. Oniryzm jako narzędzie buntu. Podczas trzeciej 
debaty zaproszeni goście Dominika Słowik, Wiktor Stribog, Orsolya Török -Illyés 
zastanawiali się nad następującymi zagadnieniami: Jak pandemia wpłynęła na marze-
nia senne? Czy oniryczna konwencja to bunt czy ucieczka? Prowadzenie: Adriana 
Prodeus (online, 11 sierpnia 2020);

 4. My też chcemy być zepsute! Kino kobiet. Uczestniczki czwartej debaty Zofia Krawiec, 
Tereza Nvotová i Jagoda Szelc zastanawiały się nad tym, czy kobiece kino to wciąż 
obszar wydzierany mężczyznom z ich królestwa, czy może niepotrzebne, szuflad-
kujące określenie? Prowadzenie: Adriana Prodeus (online, 29 września 2020).
Częścią projektu był także cykl rozmów krytycznych (online, 10 listopada – 1 grudnia 

2020) oraz spotkań z kuratorkami i kuratorami z krajów Grupy Wyszehradzkiej, którzy 
działają w regionie i poza nim. Gośćmi spotkań byli: Borbála Soós, Laura Amann, Seba-
stian Cichocki i Maria Hlavajova. W rozmowie z kuratorem Matthew Postem opowiadali 
oni o swoich najnowszych projektach i planach zawodowych na najbliższą przyszłość 
w kontekście obecnych przemian sfery publicznej pod wpływem kryzysów politycznych, 
epidemicznych i ekologicznych.

W ramach projektu powstała również instalacja artystyczna Aporia. Miasto jest 
miastem (online, premiera: 3 listopada 2020). To wielowymiarowy, awangardowy projekt 
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VR na platformie Mozilla Hub, stworzony przez Aleksandrę Wasilkowską i Krzysztofa 
Garbaczewskiego [→il. 39].

Celem projektu było stworzenie autorskiej interpretacji twórczości Adama Mickiewi-
cza w formie spektaklu oraz słuchowiska, która pomoże młodzieży zrozumieć dzieła 
Wieszcza poprzez współczesny język. Projekt przygotowano we współpracy z reżyserami 
teatralnymi i aktorami, dzięki środkom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego. Zarówno spektakl, jak i słuchowisko zostały udostępnione bezpłatnie online na 
kanałach w mediach społecznościowych i stronie internetowej Muzeum Pana Tadeusza. 
12 grudnia 2020 odbyły się premiery online: spektaklu dla młodzieży Zosia w reżyserii 
Marty Streker (w całości tłumaczonego na polski język migowy i dostępnego dla osób 
głuchych) i słuchowiska dla młodzieży Ptaki nocne w reżyserii Marzeny Sadochy.
 1. Spektakl teatralny dla młodzieży Zosia, adresowany szczególnie do grupy wiekowej 

15–18 lat, nagrany w formule spektaklu teatru telewizji, w reżyserii Marty Streker 
na bazie scenariusza i autorskiego tekstu dramatopisarki Ewy Mikuły. Inspiracją do 
stworzenia spektaklu była postać Zosi, która występuje w obu dziełach Mickiewi-
cza i jest przedstawicielką młodego pokolenia. W spektaklu wykorzystano utwory 
autorstwa uznanego kompozytora, Macieja Zakrzewskiego [→il. 40];

„mickieWicZ. transmisja” – spektakl 
integracyjny i słuchoWisko online

 Garbaczewski, Wasilkowska, Hamkało 
rozmawiają o Aporii – wydarzenie online 
w ramach projektu „«Ręce do góry!» Bunt 
w kinie krajów V4”, 8 grudnia 2020.
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 2. Słuchowisko radiowe – spektakl dźwiękowy Ptaki nocne, stworzony na podstawie 
autorskiego tekstu i w reżyserii Marzeny Sadochy, inspirowanego drugą częścią 
Dziadów Adama Mickiewicza. Równowartościowym elementem słuchowiska są 
kompozycje piosenek autorstwa Patrycji Hefczyńskiej z Broad Peak.

Cykl spotkań z autorami książek dotyczących najnowszej historii Polski, który uzyskał 
dofinansowanie w ramach projektu „Patriotyzm jutra” realizowanego przez Muzeum 
Historii Polski w Warszawie. Punktem wyjścia do rozmów były publikacje głośne, budzące 
kontrowersje, prezentujące różnorakie perspektywy i odkrywające nieznane karty polskiej 
historii, książki zarówno doceniane i nagradzane, jak i niszowe, które nie zawsze cieszą 
się zainteresowaniem mediów i niełatwo torują sobie drogę do czytelników. Bohaterami 
spotkań byli autorzy prezentowanych książek – uczeni i publicyści oraz świadkowie 
historii, czy uczestnicy wydarzeń z najnowszej historii Polski – odpowiadający na pytania 
prowadzących i publiczności. Tematyka spotkań i prezentowanych książek nawiązywała 
do wystawy stałej Muzeum Pana Tadeusza „Misja: Polska”, która odnosi się do istotnych 
wydarzeń z historii Polski i Dolnego Śląska od czasów przedwojennych do współczesności.

W ramach cyklu odbyły się następujące spotkania: Kresowa Atlantyda z udziałem 
prof. Stanisława S. Nicieji; Twardowski, Beksińscy, Komeda… z Magdaleną Grzebałkowską; 
Wratislaviae Amici z Maciejem Mitułą; Poniemieckie z Karoliną Kuszyk; Lwów – kres iluzji 

„misja: książki. ojcZyZnę kochać 
trZeBa i sZanoWać”

 Zosia – spektakl online w ramach pro
jektu „Mickiewicz. Transmisja”. Na zdjęciu 
aktorka Anna Andrzejewska, grudzień 
2020. Fot. P. Bartos.



75 muzeum pana tadeusza

z Grzegorzem Gaudenem; Czasy nadchodzą nowe z Ewą Winnicką i Cezarym Łazare-
wiczem; Rzeczpospolita Zwycięska i Tatuaż z tryzubem z Ziemowitem Szczerkiem; Od 
Mazowieckiego do Suchockiej z prof. Antonim Dudkiem; Hirszfeldowie. Zrozumieć krew 
z prof. Urszulą Glensk; Wrocław opisany i nie… z prof. Wojciechem Browarnym; Czasy 
szaleństw z Magdaleną Grochowską; Znikopisanie z Urszulą Kozioł; Życie codzienne 
w Breslau 1939–1944 z dr Joanną Hytrek -Hryciuk; Słownik polsko -polski z Wojciechem 
Wilczykiem; Różewicz i jego Redaktor z red. Janem Stolarczykiem; Chasydzi, czyli kto? 
z prof. Marcinem Wodzińskim. Część spotkań odbyła się w siedzibie Muzeum z udziałem 
publiczności. Wszystkie rozmowy były udostępniane bezpłatnie online za pośrednictwem 
strony internetowej oraz profilu Muzeum na Facebooku.

W 2020 roku Maria Marszałek otrzymała stypendium w ramach nagrody EMYA dla 
młodych pracowników muzeów. Nagroda obejmowała staż w firmie Event Communica-
tion w Londynie, która obsługuje muzea oraz instytucje kultury i firmy w zakresie m.in. 
projektowania wystaw, komunikacji, zbierania funduszy, zarządzania projektami. Staż 
trwał od 2 marca do 17 marca 2020. Pozwolił na współpracę przy realizacji projektów 
muzeów Belfast Stories i Muzeum Historii w Hongkongu.

Pracownicy Muzeum Pana Tadeusza wystąpili z następującymi referatami:
 1. Maja Kwiecińska, Let’s Open the Temple of Knowledge – Broader Audience in a Scien-

tific Library, referat wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji „Cultural Heritage 
for Future: Discover, Share and Learn”, zorganizowanej przez Vilnius County Adomas 
Mickevicius Public Library na Litwie (online, 10 września 2020);

 2. Magdalena Musiał, Soplicowo online. Muzeum Pana Tadeusza wobec nauki zdal-
nej, referat wygłoszony na dorocznej konferencji Forum Edukatorów Muzealnych 

„Muzeum i edukacja w czasach zmian”, zorganizowanej przez Muzeum Józefa Piłsud-
skiego w Sulejówku, Muzeum Warszawy i Forum Edukatorów Muzealnych (online, 
14 grudnia 2020);

 3. Monika Nowak, Let’s Open the Temple of Knowledge – Using the Manuscript of „Pan 
Tadeusz” by Adam Mickiewicz as an Impulse for Various Educational Activities, referat 
wygłoszony na Międzynarodowej Konferencji „Cultural Heritage for Future: Discover, 
Share and Learn”, zorganizowanej przez Vilnius County Adomas Mickevicius Public 
Library na Litwie (online, 10 września 2020);

Działalność naukowa

udZiał W konferencjach 
i seminariach
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 4. Małgorzata Preisner ‑Stokłosa, Kolekcja Władysława i Zofii Bartoszewskich w zbio-
rach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, wystąpienie na otwarciu wystawy Włady-
sław Bartoszewski 1922–2015. Pod prąd – Pamięć – Pojednanie w trakcie sympozjum 
Brücken bauen – Budowanie mostów poświęconego pamięci prof. Władysława Bar-
toszewskiego, zorganizowanego przez Uniwersytet Europejski Viadrina (Europa-

-Universität Viadrina) we Frankfurcie nad Odrą, Towarzystwo Niemiecko -Polskie 
w Berlinie oraz Fundację Archiwum Literackie Karla Dedeciusa (online, 26 listopada 
2020).

W dniach 22 i 30 października oraz 6 i 13 listopada 2020 odbyło się szkolenie „#muze-
alniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Przedszkolaki” koordynowane przez Dział 
Edukacji. Wzięli w nim udział pracownicy instytucji kultury z całej Polski, przede wszyst-
kim z mniejszych miejscowości, oddalonych od dużych ośrodków miejskich (159 uczest-
ników bezpośrednich i 3 757 odbiorców pośrednich). Uczestnicy szkolenia przyjechali 
z takich instytucji jak Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, Muzeum 
Regionalne w Krasnymstawie, Gminny Dom Kultury w Kolsku, Miejska i Powiatowa 
Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla w Raciborzu, Muzeum im. Anny i Jarosława 
Iwaszkiewiczów w Stawisku. Program szkolenia obejmował panele eksperckie i prezenta-
cje, podejmujące najważniejsze zagadnienia związane z realizacją oferty dla dzieci przed-
szkolnych w instytucjach kultury. W szkoleniu wzięli udział eksperci m.in. z Miejskiej 
Biblioteki Publicznej we Wrocławiu, Muzeum Narodowego we Wrocławiu, Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu, Teatru Lalki i Aktora „Kubuś” w Kielcach czy Muzeum 
Historii Żydów Polskich POLIN. Efektem kursu były film dokumentujący zadanie oraz 
publikacja szkoleniowa w formie cyfrowej. Projekt dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Małgorzata Preisner -Stokłosa 9–10 stycznia 2020 przeprowadziła cykl semina-
riów dla studentów Uniwersytetu w Halle (Niemcy) w ramach projektu „Władysław 
Bartoszewski w polsko -niemieckim dialogu kulturowym”. Wydarzenie opierało się na 
współpracy MPT z Fundacją Archiwum Literackie Karla Dedeciusa na Uniwersytecie 
Europejskim Viadrina (Europa -Universität Viadrina) we Frankfurcie nad Odrą i Towa-
rzystwem Niemiecko -Polskim w Berlinie.

W 2020 roku pracownicy Muzeum przygotowali i prowadzili lekcje oraz warsztaty 
dla studentów uczelni wyższych i uczniów szkół średnich. Maria Marszałek i Adriana 
Myśliwiec prowadziły zajęcia „Przygotowanie projektów twórczych” dla studentów 

dZiałalność 
sZkolenioWo ‑edukacyjna
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kierunku mediacja sztuki na Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we 
Wrocławiu. Małgorzata Preisner -Stokłosa, Marcin Szyjka i Mariusz Urbanek przygoto-
wali zajęcia online „Współczesna kultura w Internecie” dla studentów II roku filologii 
polskiej (specjalność dziennikarstwo cyfrowe) Uniwersytetu w Białymstoku (17 listopada 
2020). W ramach projektu „Władysław Bartoszewski w polsko -niemieckim dialogu 
kulturowym” Małgorzata Preisner -Stokłosa przeprowadziła 16 grudnia 2020 warsztaty 
online zatytułowane „Jak Bartoszewski zmieniał Niemców” z uczniami klas profilu 
humanistycznego w LO w Słubicach.

Pracownicy Działu Edukacji MPT brali również udział w konferencjach szkolenio-
wych: „Po co kulturze sieć?”, zorganizowanej przez Narodowe Centrum Kultury (18 listo-
pada 2020); „Sztuka edukacji. Fotografie w działaniu”, zorganizowanej przez Narodową 
Galerię Sztuki Zachęta (26–27 listopada 2020) oraz „Emocje i historia”, zorganizowanej 
przez Muzeum Żydów Polskich POLIN (26–28 listopada 2020).

Nakładem ZNiO
Mówią zbiory. Wykłady ossolińskie 2019–2020, red. Teresa Sokół, Wrocław 2020.
Anita Soroko, Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie, Wro-

cław 2020.

Poza ZNiO
Mateusz Palka, Jan Nowak -Jeziorański – kurier z Warszawy i Waszyngtonu, Polska 

Cyfrowa Biblioteka Jeździecka, https://pcbj.pl/0245-2/, dostęp: 28.02.2021.
Mateusz Palka, Wrocławska sztuka w czasach pandemii, „Format” 2020, nr 85, 

s. 117-119.
Mateusz Palka, Trzy świadectwa „Zapisu socjologicznego” Zofii Rydet, w: Zofia Rydet 

po latach. 1978–2018, red. Stefan Czyżewski, Mariusz Gołąb, Łódź 2020, s. 59–68.
Katalog wystawy „Władysław Bartoszewski 1922–2015. Pod prąd. Pamięć. Pojednanie. 

Dialog kultur z Karlem Dedeciusem” [Ausstellungskatalog „Władysław Bartoszewski 1922–
2015. Widerstand. Erinnerung. Versöhnung. Kulturdialog mit Karl Dedecius”], red. Marcin 
Barcz, Ilona Czechowska, Małgorzata Preisner ‑Stokłosa, Wrocław – Frankfurt nad 
Odrą 2020.

Mariusz Urbanek, Stan przejściowy (cykl felietonów), „Odra” 2020, nr 1–12.
Mariusz Urbanek, Kłopoty ze śląskim Rembrandtem, „Odra” 2020, nr 4, s. 7–12.
Mariusz Urbanek, Trudne słowo na F, „Odra” 2020, nr 7–8, s. 27.

puBlikacje pracoWnikóW
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Mariusz Urbanek, Symetryzm 2.0: krótka historia jednego pojęcia, „Odra” 2020, 
nr 10, s. 9–14.

Mariusz Urbanek, Zmykać, ale chyżo, „Odra” 2020, nr 12, s. 4–5.

Pracownicy Działu Organizacji Wydarzeń w 2020 roku odpowiadali za promocję oferty 
programowej Muzeum Pana Tadeusza.

Od początku 2020 roku trwały prace nad rozwojem nowej strony internetowej MPT, 
która powstała w grudniu 2019 roku. Oprócz dotychczasowej funkcji informacyjnej, 
witryna stała się przestrzenią przydatną do realizacji programu. Utworzono nową zakładkę 

„Publikacje”, w której zostały zebrane wszystkie wydarzenia i materiały online dla odbior-
ców indywidualnych oraz dodatkowe podstrony zawierające materiały e -learningowe. 
Powstały następujące podstrony zbierające materiały programowe: „Do zobaczenia” – 
ponad sto filmów prezentujących wybrane zagadnienia wystawy stałej MPT; „Spacer 
po muzeum” – multimedialny spacer po wystawie „Misja: Polska”; „Gabinet literacki” – 
dwanaście opracowań dotyczących przekładów literackich oraz czternaście krótkich 
tekstów o twórczości Różewicza; „Biblioteka spotkań” – ponad trzydzieści pięć spotkań, 
debat i wykładów, które odbyły się online; „Poezja migana”; „Archiwum Jana Nowaka-

-Jeziorańskiego”; „#muzealniaki. Inspiracje” – dziewięć scenariuszy zajęć z dziećmi do 
realizacji w domu; „Domowe muzeum” – trzynaście scenariuszy zajęć z dziećmi do reali-
zacji w domu. 

W 2020 roku strona internetowa Muzeum została wyświetlona 202 714 razy, co 
oznacza przyrost o 336% względem 2019 roku.

Pracownicy Działu Organizacji Wydarzeń informowali o działalności Muzeum Pana 
Tadeusza również za pomocą portali społecznościowych i innych kanałów: Facebook (9 
466 obserwujących), Instagram (2 029 obserwujących), YouTube (376 obserwujących), 
SoundCloud i Spotify (134 odsłuchania tygodniowo). Dzięki temu z oferty MPT online 
w 2020 roku skorzystało ponad 290 000 odbiorców. Oprócz ciągłej komunikacji w mediach 
społecznościowych informacje o programie rozsyłane były za pomocą newslettera 
(ponad 3 500 kontaktów), a także zamieszczane na portalach zewnętrznych: wroclaw.pl,  
cojestgrane.pl, w lokalnych informatorach kulturalnych „Wrocławski Niezbędnik Kul-
turalny”, „Co Jest Grane”, które w okresie pandemii wydawane były również w wersji 
online. W związku z okolicznościami, które wpłynęły na sposób spędzania wolnego czasu, 

Działalność promocyjna
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Muzeum zrealizowało dwie kampanie outdoorowe (w okresach, w których budynek 
Kamienicy pod Złotym Słońcem był otwarty dla publiczności).

Działania promocyjne polegały na zakupie reklam i współpracy z gazetami oraz 
portalami branżowymi i informacyjnymi, takimi jak: „Gazeta Wyborcza”, „Wysokie 
Obcasy”, „Książki. Magazyn do czytania”, „Szum”, „Ale Historia”, „Booklips”, „Niezła 
Sztuka”, „Kurier Wileński”, „FINA”, „Filmweb”; ze stacjami radiowymi: Radio Wrocław, 
Radio Wrocław Kultura, Radio Ram, Polskie Radio Program 1, Polskie Radio Program 2, 
Polskie Radio Program 3, Akademickie Radio Luz, Polskie Radio dla Zagranicy, Radio 
Rodzina, Radio Pogoda, Melo Radio, Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej, Pol-
skie Radio Katowice, Radio Opole; oraz programami telewizyjnymi: TVP3 Wrocław, TVP 
Kultura, Echo24. Muzeum współpracowało również z blogerami, artystami i krytykami 
sztuki oraz liderami opinii świata sztuki – Jakobe Mansztajnem („Make Life Harder”), 
Zofią Krawiec, Marcinem Wilkiem („Wyliczanka”), Wiktorem Stribogiem (Kraina-
GrzybowTV), Krzysztofem Garbaczewskim, Aleksandrą Wasilkowską, Martą Streker, 
Marzeną Sadochą, Ziemowitem Szczerkiem, Antonim Dudkiem, Urszulą Glensk, Barbarą 
Sadurską, Adrianą Prodeus. Na potrzeby projektów przygotowywane były grafiki, ulotki, 
informatory promocyjne i innego rodzaju publikacje. 

W  2020 roku rozszerzony został zakres działalności Muzeum Pana Tadeusza 
w mediach społecznościowych. Na profilu Muzeum na Facebooku udostępniono ponad 
trzydzieści spotkań na żywo, a także utworzono grupę dyskusyjną skupiającą ponad 180 
członków. Dzięki regularnym publikacjom treści edukacyjnych w ramach cyklu „Do zoba-
czenia”, a także materiałów e -learningowych dla uczniów uzyskano ponad 300 nowych, 
aktywnych subskrybentów na kanale YouTube, a filmy w 2020 obejrzało ponad 47 000 
widzów. Ponadto w roku sprawozdawczym utworzono konto na portalu społecznościo-
wym SoundCloud oraz w serwisie streamingowym Spotify (4 442 odsłony).

Działalność Muzeum Pana Tadeusza promowana była na Międzynarodowych Tar-
gach Turystycznych i Czasu Wolnego we Wrocławiu (28 lutego – 1 marca 2020), a także 
w ramach kampanii „Dawno Cię tu nie było. Spotkajmy się we Wrocławiu” prowadzonej 
przez Miasto Wrocław. Informacje o MPT pojawiły się także w informatorach, newslet-
terach, publikacjach i na portalach przygotowanych m.in. przez: Zagraniczny Ośrodek 
Polskiej Organizacji Turystycznej w Pekinie, Muzeum Okręgowe w Koninie i Agencję 
Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej. Zespół Działu Organizacji Wydarzeń współpracował 
również w celach promocyjnych z partnerami takimi jak: Fundacja Fonis, Fundacja ART 



80 muzeum pana tadeusza

TRANSPARENT, Uniwersytet SWPS, Miejska Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Muzeum 
Witolda Gombrowicza we Wsoli.

W drugiej połowie 2020 roku Dział Organizacji Wydarzeń stworzył aplikację mobilną, 
umożliwiającą zwiedzanie ekspozycji Muzeum oraz pogłębianie wiedzy o jego wysta-
wach bez wychodzenia z domu. Aplikację można pobrać ze sklepów Google Play i App 
Store [→il. 41].

W 2020 roku Muzeum Pana Tadeusza było partnerem projektu „Władysław Bartoszew-
ski w polsko -niemieckim dialogu kulturowym”, którego koordynatorem jest Fundacja 
Archiwum Literackie Karla Dedeciusa Uniwersytetu Europejskiego Viadrina (Europa-
-Universität Viadrina) we Frankfurcie nad Odrą. W ramach projektu Małgorzata Preisner-
-Stokłosa z Gabinetów Świadków Historii współpracowała przy:
 1. Organizacji wystawy planszowej Władysław Bartoszewski 1922–2015. Pod prąd. 

Pamięć. Pojednanie. Dialog kultur z Karlem Dedeciusem;

Współpraca Z instytucjami 
krajoWymi i ZagranicZnymi

 Aplikacja mobilna Muzeum Pana 
Tadeusza.
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 2. Przygotowaniu i wydaniu katalogu wystawy;
 3. Organizacji sympozjum Brücken bauen – Budowanie mostów poświęconego pamięci 

prof. Władysława Bartoszewskiego (online, 26 listopada 2020);
 4. Prowadzeniu warsztatów zatytułowanych „Jak Bartoszewski zmieniał Niemców” dla 

młodzieży w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą (online, 16 grudnia 2020).
Pracownicy Muzeum podjęli współpracę ze Stowarzyszeniem Instytut Literacki 

Kultura – Fundacja Kultury Paryskiej przy realizacji filmu Dyrektor i Redaktor. Jan Nowak-
-Jeziorański i Jerzy Giedroyc oraz ze spółką Agencji Jeździeckiej A.A. Bober, Bober Team, 
przy realizacji projektu „Legendy Polskiego Jeździectwa” (Polska Cyfrowa Biblioteka 
Jeździectwa) w zakresie prezentacji wojennej działalności Jana Nowaka -Jeziorańskiego.

Ponadto pracownicy MPT w 2020 roku nawiązali lub prowadzili współpracę z nastę-
pującymi instytucjami krajowymi: Wicekonsulat Węgier we Wrocławiu, Teatr Polski we 
Wrocławiu, Wrocławski Teatr Współczesny im. Edmunda Wiercińskiego, Fundacja The 
Right to Art – Dialog ze Sztuką, Publiczność Teatru Polskiego we Wrocławiu, Fundacja 
ART TRANSPARENT, Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego, Muzeum Śląskie 
w Katowicach, Narodowy Stary Teatr im. Heleny Modrzejewskiej w Krakowie, Miejska 
Biblioteka Publiczna we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli; 
oraz zagranicznymi: Asociácia Slovenských Filmových Klubov (Słowacja), Free Cinema 
Pofiv, o.p.s. (Czechy), Gombolyag Alapítvány (Węgry), Czeskie Centrum Warszawa 
(Czechy).
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Rok 2020 upłynął w Wydawnictwie Ossolineum pod znakiem twórczości W.G. Sebalda. 
Po pięciu latach funkcjonowania oficyny w  odnowionej formule widać wyraźnie, że 
tradycja, z której wywieść można pisarstwo autora Pierścieni Saturna. Angielskiej piel-
grzymki, patronuje nam już od dłuższego czasu. Wystarczy przypomnieć, że zainicjo-
wanej w 2016 roku serii Z Kraju i ze Świata początek dała rozsławiona przez Sebalda 
w Wojnie powietrznej i  literaturze książka Nalot na Halberstadt 8 kwietnia 1945 roku 
autorstwa Alexandra Klugego – reżysera i prozaika, którego Sebald uznawał za jednego 
ze swoich mistrzów.

Zapoczątkowana w  2020 roku seria Sebald przypomina najważniejsze dzieła 
pisarza w wybitnych przekładach Małgorzaty Łukasiewicz. W maju miała miejsce pre-
miera długo wyczekiwanego wznowienia powieści Austerlitz z posłowiem Wojciecha 
Nowickiego [→il. 42], a  sześć miesięcy później, w  drugiej połowie listopada, do rąk 
naszych czytelniczek i czytelników trafił drugi tom serii: Pierścienie Saturna. Angielska 
pielgrzymka z posłowiem Macieja Płazy. Obecnie redakcja Wydawnictwa pracuje nad 
kolejnymi wznowieniami.

Zanim jednak Austerlitz i Pierścienie Saturna… pojawiły się w księgarniach, ich autor 
zadebiutował w polszczyźnie jako eseista. Od wyboru szkiców W.G. Sebalda w przekładzie 
Małgorzaty Łukasiewicz, zatytułowanego Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze, rozpoczę-
liśmy ubiegłoroczne premiery w najliczniej reprezentowanej z naszych nowych serii – 
Sztuce Czytania. Posłowie do Opisu nieszczęścia… napisał Arkadiusz Żychliński, autor 
kolejnego tytułu w cyklu, Zwrotu przez współczesną. Pryzmatów – książki o znaczeniu 
fikcji literackich w życiu społecznym, o przyszłości pisarstwa i ewolucji form narracyjnych. 
Ostatnią ubiegłoroczną pozycją w serii, a równocześnie dziesiątym, jubileuszowym jej 
tomem, jest niezwykły esej Kafka idzie do kina Hannsa Zischlera w przekładzie Małgorzaty 
Łukasiewicz i z posłowiem Łukasza Musiała. Jest to pierwsza w języku polskim książka 
omawiająca związki autora Procesu z kinematografią [→il. 43].

Pomimo sukcesów wydawniczych pandemia i wynikające z niej ograniczenia nie 
pozostały bez wpływu na organizację pracy nad kolejnymi tytułami. Ostrożność i życz-
liwość wobec współpracowników wymusiły na nas kilka kompromisów: niektóre książki 

Wprowadzenie
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ukazały się później niż było to planowane, inne dopiero będą miały swoje premiery. 
Największe zmiany zaszły w planie wydawniczym serii Biblioteka Narodowa. W lutym 
premierę miała przygotowana w 2019 roku monumentalna antologia Żagary ze wstępem 
Tadeusza Bujnickiego i w opracowaniu Jarosława Fazana i Krzysztofa Zajasa [→il. 44], 
jednak daty wydania kolejnych tytułów z serii, mających ukazać się w ubiegłym roku, 
zostały przeniesione. Choć pod koniec 2020 roku prace nad zapowiadanymi tomami 
były bardzo zaawansowane, dopiero w  pierwszej połowie 2021 roku ukażą się Noce 
i dnie Marii Dąbrowskiej w opracowaniu Ewy Głębickiej, Wybór poezji Emily Dickinson 
w opracowaniu Agnieszki Salskiej, Wybór prozy Tadeusza Różewicza w opracowaniu 
Wojciecha Browarnego oraz Kompleks polski i Mała Apokalipsa Tadeusza Konwickiego 
w opracowaniu Przemysława Kanieckiego.

W roku 2020 zespół oficyny przygotował natomiast dwa wydania elektroniczne cie-
szących się dużą popularnością tomów z serii Biblioteka Narodowa: antologii Archiwum 
Ringelbluma ze wstępem Jacka Leociaka oraz w opracowaniu Jacka Leociaka i Marty 
Janczewskiej, a także Granicy Zofii Nałkowskiej w opracowaniu Hanny Kirchner.

W związku z rosnącym zainteresowaniem książkami elektronicznymi w okresie 
pandemii w ubiegłym roku ukazało się wydanie elektroniczne Trzech opowieści Césara 

 W.G. Sebald, Austerlitz. Okładka autor
stwa Agnieszki Pasierskiej. 
 

 Hanns Zischler, Kafka idzie do kina. 
Okładka autorstwa Wojtka Kwietnia
Janikowskiego, na podstawie koncepcji 
Przemka Dębowskiego. 
 

 Żagary. Antologia poezji, wstęp Tade
usz Bujnicki, opracowanie Jarosław 
Fazan, Krzysztof Zajas. Okładka z histo
rycznym wieńcem projektu Antoniego 
Procajłowicza.
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Airy. Premiery kolejnych tytułów z cyklu Z Kraju i ze Świata zostały przesunięte w planie 
wydawniczym na rok 2021.

Ze znakomitym przyjęciem czytelniczek i czytelników spotkała się opublikowana 
w październiku 2020 roku w serii Na Jeden Temat książka Sylwii Chutnik Miasto zgru-
zowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954–1955. Autorka przygląda się w niej życiu 
mieszkańców stolicy, rozdartej między niedawną tragiczną przeszłością, a trudną do 
przewidzenia, ale jednak pełną nadziei, przyszłością. Wyprzedana przed końcem 2020 
roku publikacja wróci do sprzedaży w pierwszej połowie 2021 roku.

Nie zabrakło również nowości w serii Osso Wczoraj i Dziś. Nakładem Wydawnictwa 
ukazały się opracowany przez Małgorzatę Minkowską Katalog druków śląskich XV–XVIII 
wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, antologia Mówią zbiory. Wykłady 
ossolińskie 2019–2020 pod redakcją Teresy Sokół, a także dwujęzyczny album Rysunki 
artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie Anity Soroko. Planowane na koniec 
2020 roku dwutomowe Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej. Studia pod redakcją 
Doroty Sidorowicz i Agnieszki Franczyk -Cegły ukażą się w styczniu 2021. Jak co roku poza 
seriami opublikowaliśmy także nowy tom „Czasopisma Zakładu Narodowego imienia 
Ossolińskich”.

Łącznie, w ciągu ostatnich miesięcy, na półki księgarni trafiło dziesięć nowych tytu-
łów opatrzonych logotypem Wydawnictwa Ossolineum; przygotowaliśmy także wiele 
wydań elektronicznych.

Poniżej przedstawiamy opisy wszystkich serii publikowanych przez Wydawnictwo Osso-
lineum wraz ze szczegółowym wykazem tytułów, jakie ukazały się w 2020 roku – należą 
do nich zarówno książki w wersji papierowej, jak i wydania elektroniczne.

Biblioteka Narodowa to najstarsza seria wydawnicza w Polsce. Istnieje od 1919 roku, 
a od roku 1933 jej właścicielem jest Zakład Narodowy im. Ossolińskich. W roku 2013 
patronat nad serią objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

„Wydawnictwo Biblioteki Narodowej pragnie zaspokoić pilną potrzebę kulturalną 
i przynieść zarówno każdemu inteligentnemu Polakowi, jak i kształcącej się młodzieży 
wzorowe wydania najcelniejszych utworów literatury polskiej i obcej w opracowaniu 
podającym wyniki najnowszej o nich wiedzy” – pisali niemal sto lat temu twórcy serii. 
Ta deklaracja jest aktualna do dziś.

Wydane tytuły

seria BiBlioteka narodoWa
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Rada Naukowa: prof. Józef Bachórz, prof. Tomasz Chachulski, prof. Jerzy Jarzębski, 
prof. Alina Kowalczykowa – przewodnicząca, prof. Ryszard Nycz.

Redaktor: prof. Stanisław Bereś.

 1. Archiwum Ringelbluma. Antologia, wstęp Jacek Leociak, wybór i opracowanie Marta 
Janczewska, Jacek Leociak, BN I 334, wydanie I elektroniczne, Wrocław 2020.

 2. Zofia Nałkowska, Granica, wstęp i opracowanie Hanna Kirchner, BN I 204, wydanie 
I elektroniczne, Wrocław 2020.

 3. Żagary. Antologia poezji, wstęp Tadeusz Bujnicki, opracowanie Jarosław Fazan, 
Krzysztof Zajas, BN I 335, Wrocław 2019.

Lekkość, szybkość, dokładność, przejrzystość, wielorakość, zwartość – te cechy Italo 
Calvino uważał za kluczowe dla literatury XXI wieku. Mówiąc o lekkości, nie miał, rzecz 
jasna, na myśli beztroski. Z Kraju i ze Świata to seria prezentująca ambitną prozę współ-
czesną, polską i tłumaczoną, która pozostaje w zgodzie z tym kodeksem.

Wiemy, kto dostał ostatnio ważną nagrodę literacką, czytamy także listy bestselerów, 
ale nie ulegamy rankingom i modzie. Z literatury światowej wybieramy książki nieko-
niecznie bardzo głośne, ale znakomite, cieszące się uznaniem znawców i pisarzy, często 
wywierające istotny wpływ na tradycję literacką swojego języka.

 1. César Aira, Trzy opowieści, tłumaczenie z języka hiszpańskiego Tomasz Pindel, 
posłowie Marek Bieńczyk, wydanie I elektroniczne, Wrocław 2020.

Filozoficzna głębia, erudycja, silne osadzenie w tradycji literackiej i zniuansowana, 
mistrzowska fraza – to z jednej strony; z drugiej – formalna i intelektualna wywrotowość. 
Pisarstwo W.G. Sebalda to bodaj najbardziej niezwykła rzecz, jaka przytrafiła się litera-
turze europejskiej drugiej połowy XX wieku. Skromny rozmiar tego dzieła, przerwanego 
na skutek tragicznej śmierci pisarza w 2001 roku, pozostaje w zaskakującej sprzeczności 
z bogactwem i żywotnością twórczości autora. Sebald nieustannie intryguje czytelników, 
inspiruje artystów, a literaturoznawców zmusza do wysiłku.

W serii przypominamy wszystkie najważniejsze utwory pisarza w tłumaczeniu 
mistrzyni literackiego przekładu Małgorzaty Łukasiewicz. Korzystamy także z okazji do 
tego, by przybliżyć Czytelnikom postać autora i najistotniejsze odczytania jego dzieła.

seria Z kraju i Ze śWiata

seria seBald
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 1. W.G. Sebald, Austerlitz, tłumaczenie z języka niemieckiego Małgorzata Łukasiewicz, 
posłowie Wojciech Nowicki, Wrocław 2020.

 2. W.G. Sebald, Austerlitz, tłumaczenie z języka niemieckiego Małgorzata Łukasiewicz, 
posłowie Wojciech Nowicki, wydanie I elektroniczne, Wrocław 2020.

 3. W.G. Sebald, Pierścienie Saturna. Angielska pielgrzymka, tłumaczenie z języka nie-
mieckiego Małgorzata Łukasiewicz, posłowie Maciej Płaza, Wrocław 2020.

Książki o literaturze, ale także o sztuce czy kulturze masowej, które same mają walor 
literacki. Nie wierzymy w obiektywną wiedzę o wytworach ludzkiej wyobraźni, natomiast 
chętnie damy się przekonać komuś, kto dysponuje niepowtarzalnym stylem.

Czytanie może być sztuką także wtedy, kiedy interpretator posiada nadzwyczajną 
sprawność albo kiedy widzi swój przedmiot z wyjątkowej perspektywy.

Kwintesencją serii są książki pisarzy o pisarzach.

 1. W.G. Sebald, Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze, tłumaczenie z języka niemieckiego 
Małgorzata Łukasiewicz, posłowie Arkadiusz Żychliński, Wrocław 2019.

 2. W.G. Sebald, Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze, tłumaczenie z języka niemieckiego 
Małgorzata Łukasiewicz, posłowie Arkadiusz Żychliński, wydanie I elektroniczne, 
Wrocław 2020.

 3. Hanns Zischler, Kafka idzie do kina, tłumaczenie z języka niemieckiego Małgorzata 
Łukasiewicz, posłowie Łukasz Musiał, Wrocław 2020. 

 4. Hanns Zischler, Kafka idzie do kina, tłumaczenie z języka niemieckiego Małgorzata 
Łukasiewicz, posłowie Łukasz Musiał, wydanie I elektroniczne, Wrocław 2020.

 5. Arkadiusz Żychliński, Zwrot przez współczesną. Pryzmaty, Wrocław 2020 [→il. 45].
 6. Arkadiusz Żychliński, Zwrot przez współczesną. Pryzmaty, wydanie I elektroniczne, 

Wrocław 2020.

Seria monografii, które w przystępnej formie mówią o mniej znanych zjawiskach z historii 
polskiej kultury. Jak podpowiada nazwa, w tej serii temat jest najważniejszy, jego grun-
towne opracowanie stanowi punkt wyjścia każdej książki, ale o atrakcyjności tomów 
w równej mierze decyduje nowe ujęcie zagadnienia.

Seria Na Jeden Temat została stworzona z myślą o autorach stojących u progu kariery 
naukowej, którzy potrafią pisać tak, by po ich książki chcieli sięgać także czytelnicy 
spoza akademii.

seria sZtuka cZytania

seria na jeden temat
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 1. Sylwia Chutnik, Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954–1955, 
Wrocław 2020 [→il. 46].

Nie ma polskiej kultury ostatnich dwóch wieków bez Ossolineum. Lista wybitnych 
postaci związanych z instytucją zajęłaby sporo miejsca i oczywiście nie mogłaby być listą 
zamkniętą. Biblioteczne i muzealne zbiory Zakładu należą do najcenniejszych w kraju, 
ciągle ich przybywa, a losy wielu kolekcji, archiwów i pojedynczych nabytków zasługują 
na oddzielne monografie.

W serii Osso Wczoraj i Dziś publikujemy książki propagujące historię oraz bieżącą 
działalność Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
 1. Katalog druków śląskich XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Osso-

lińskich, opracowanie Małgorzata Minkowska, Wrocław 2020.
 2. Mówią zbiory. Wykłady ossolińskie 2019–2020, redakcja Teresa Sokół, Wrocław 2020.
 3. Anita Soroko, Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie (album 

dwujęzyczny), Wrocław 2020 [→il. 47].

 1. „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich”, tom 31, Wrocław 2020.

seria osso WcZoraj i dZiś

periodyki

 Arkadiusz Żychliński, Zwrot przez 
współczesną. Pryzmaty. Okładka autorstwa 
Wojtka Kwietnia Janikowskiego, na pod
stawie koncepcji Przemka Dębowskiego. 
 

 Sylwia Chutnik, Miasto zgruzowstałe. 
Codzienność Warszawy w latach 1954–1955. 
Okładka autorstwa Mariana Misiaka. 
 

 Anita Soroko, dwujęzyczny album 
Rysunki artystów polskich z Muzeum Lubo-
mirskich we Lwowie. Okładka autorstwa 
Agnieszki Pasierskiej.
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 1. Katalog Wydawnictwa Ossolineum: wiosna 2020 – wiosna 2021, opracowanie Zespół 
Wydawnictwa Ossolineum, wydanie elektroniczne, Wrocław 2020.

 2. Sprawozdanie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich 2019, Wrocław 2020 (we współ-
pracy z Działem Informacji Naukowej).

 1. Jaroslav Hašek, Przygody dobrego wojaka Szwejka czasu wojny światowej, tłumacze-
nie z języka czeskiego Antoni Kroch, wstęp i opracowanie Jacek Baluch, BN II 261, 
Wrocław 2017.

 2. Zbigniew Herbert, Wybór poezji, wybór, wstęp i opracowanie Małgorzata Mikołajczak, 
BN I 331, Wrocław 2018.

 3. Federico García Lorca, Wiersze i wykłady, wybór Marcin Kurek, wstęp i opracowanie 
Justyna Ziarkowska, BN II 264, Wrocław 2019.

 4. Wisława Szymborska, Wybór poezji, wybór, wstęp i opracowanie Wojciech Ligęza, 
BN I 327, Wrocław 2016.

 5. Jan Tomkowski, „Pan Tadeusz” – poemat metafizyczny, Wrocław 2019.

Ze względu na opóźnienia wynikające z sytuacji związanej z pandemią, część książek, 
których wydanie planowano w 2020 roku, została przeniesiona do planu wydawniczego 
na rok 2021.

Książki z serii Biblioteka Narodowa
 1. Maria Dąbrowska, Noce i dnie, wstęp i opracowanie Ewa Głębicka, t. 1–2, Wrocław 

2021 (także wydanie elektroniczne).
 2. Emily Dickinson, Wybór poezji, wstęp, wybór i opracowanie Agnieszka Salska, Wro-

cław 2021 (także wydanie elektroniczne).
 3. Tadeusz Konwicki, Kompleks polski, Mała Apokalipsa, wstęp i opracowanie Paweł 

Kaniecki, Wrocław 2021 (także wydanie elektroniczne).
 4. Tadeusz Różewicz, Wybór prozy, wybór, wstęp i opracowanie Wojciech Browarny, 

Wrocław 2021 (także wydanie elektroniczne).

Książki z serii Sebald
 1. W.G. Sebald, Pierścienie Saturna. Angielska pielgrzymka, tłumaczenie z języka nie-

mieckiego Małgorzata Łukasiewicz, posłowie Maciej Płaza, wydanie I elektroniczne, 
Wrocław 2020.

druki propagujące Bieżącą  
dZiałalność Znio, W sZcZególności 
WydaWnictWa

dodruki starsZych tytułóW

książki planoWane W roku 2020, 
prZeniesione na rok 2021
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Książki z serii Na Jeden Temat
 1. Sylwia Chutnik, Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954–1955, 

wydanie I elektroniczne, Wrocław 2020.

Książki z serii Osso Wczoraj i Dziś
 1. Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej. Zbiór szkiców, t. 1–2, redakcja Dorota 

Sidorowicz -Mulak, Agnieszka Franczyk -Cegła, Wrocław 2020.

Wydawnictwo Ossolineum systematycznie informuje czytelniczki i czytelników o publi-
kowanych książkach, ukazujących się recenzjach, wywiadach z autorami. Działalność 
ta realizowana jest na wiele sposobów, m.in. poprzez stronę internetową wydawnictwa, 
profil na Facebooku, katalog wydawniczy, udział w targach książki, organizowanie dys-
kusji na temat wydawanych tytułów, a także za pośrednictwem regularnie rozsyłanego 
newslettera, który trafia do czytelników oraz prasy i innych mediów.

Stworzona w połowie roku 2016 strona internetowa Wydawnictwa Ossolineum była 
systematycznie wzbogacana o nowe materiały na temat wydawanych tytułów. W rubryce 

„Aktualności” stale pojawiały się informacje dotyczące działalności Wydawnictwa, zwłasz-
cza premier kolejnych książek, towarzyszących im spotkań autorskich i recenzji.

Strona pełniła także funkcję sklepu internetowego. Od czerwca 2017 roku można 
kupować za jej pośrednictwem również elektroniczne wersje naszych książek.

Fanpage Wydawnictwa na Facebooku w ciągu 2020 roku zwiększył aktywność i zasięg, 
skupiając wokół siebie do końca grudnia ponad 9 500 stałych obserwatorów.

W maju 2020 roku ukazał się piąty katalog Wydawnictwa Ossolineum po powrocie 
oficyny w struktury Fundacji Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Opisano w nim pre-
miery planowane wówczas na rok 2020 i z pierwszych miesięcy roku 2021, zamieszczono 
okładki książek i podano przybliżone terminy wydania wszystkich tytułów. W drugiej 
części katalogu znajduje się szczegółowa lista ossolińskich książek, które już znajdują 
się w dystrybucji. W katalogu można znaleźć też opisy serii Wydawnictwa, zarówno 
zasłużonej dla polskiej kultury Biblioteki Narodowej, jak i tych, które powstały w roku 
2016, a wreszcie także serii najnowszej – poświęconej twórczości W.G. Sebalda. Publikację 
otwiera tekst p.o. redaktora naczelnego wydawnictwa Karola Poręby.

Działalność informacyjna 
i promocyjna

strona internetoWa  
i profil na faceBooku

katalog WydaWnicZy
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Ze względu na pandemię część targów książki została odwołana; w innych wypadkach 
członkowie redakcji zrezygnowali z udziału w targach z powodu dużego zagrożenia 
epidemicznego.

Ze względu na wprowadzane okresowo ograniczenia dotyczące organizowania zgroma-
dzeń publicznych, większość z planowanych w 2020 roku spotkań autorskich i dyskusji 
zostało odwołanych. Były to m.in. prapremiera i spotkanie autorskie na temat wyboru 
poezji Tadeusza Różewicza w serii Biblioteka Narodowa; pokaz filmowy w Dolnośląskim 
Centrum Filmowym, związany z premierą książki Hannsa Zischlera Kafka idzie do kina 
(pokaz przeniesiony na 2021 rok); spotkanie autorskie z Arkadiuszem Żychlińskim, 
autorem książki Zwrot przez współczesną. Pryzmaty.

Mimo to Wydawnictwo zorganizowało samodzielnie bądź we współpracy z innymi 
instytucjami spotkania autorskie oraz dyskusje online, a także promowało na swojej stro-
nie internetowej i profilu na Facebooku wydarzenia związane z książkami Wydawnictwa 
Ossolineum organizowane przez inne instytucje. Wykaz nr 1, zamieszczony w końcowej 
części sprawozdania, przedstawia spotkania i dyskusje, jakie odbyły się wokół książek 
Wydawnictwa Ossolineum [→il. 48, 49].

Wydawnictwo przekazuje informacje o książkach oraz autorach dystrybutorom, prasie 
i innym mediom. Rozsyła także egzemplarze recenzyjne książek i zabiega o artykuły 
prasowe oraz audycje na temat publikacji. Poza tym wykupuje reklamy prasowe. W 2020 
reklamy serii Sebald, Z Kraju i ze Świata oraz Biblioteka Narodowa ukazały się w „Tygo-
dniku Powszechnym”, magazynie „Książki” oraz „Dużym Formacie”.

W grudniu 2020 roku wydawnictwo podjęło współpracę z dziennikiem „Rzeczpo-
spolita”, dzięki której na łamach weekendowego dodatku do dziennika o nazwie „Plus 
Minus” ukazały się obszerne fragmenty posłowia Łukasza Musiała do książki Kafka 
idzie do kina oraz wywiad z Sylwią Chutnik o tomie Miasto zgruzowstałe. Codzienność 
Warszawy w latach 1954–1955.

Oprócz zwyczajowych form promocji w 2020 roku odbyły się także istotne akcje 
marketingowe związane z działalnością Wydawnictwa Ossolineum. W kwietniu i maju 
oficyna udostępniła w ramach akcji „#czytajwdomu” wybrane e -booki książek z serii 
Biblioteka Narodowa w symbolicznych cenach. Tytuły zostały pobrane ze strony inter-
netowej wydawnictwa łącznie około 900 razy. O promocji informowano na stronie 
Wydawnictwa i na Facebooku [→il. 50, 51].

udZiał W targach książki

spotkania autorskie  
i dyskusje Wokół książek

inne formy promocji
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W związku z premierami książek W.G. Sebalda – Austerlitz oraz Pierścienie Saturna. 
Angielska Pielgrzymka – za pośrednictwem Programu Drugiego Polskiego Radia wyemi-
towane zostały obszerne fragmenty obu powieści: w czerwcu 2020 roku wyemitowano 
pięć około 10–15 minutowych odcinków, z fragmentami Austerlitza odczytanymi przez 
Andrzeja Mastalerza, a w grudniu 2020 roku pięć odcinków tej samej długości z frag-
mentami powieści Pierścienie Saturna… wykonanymi przez Szymona Kuśmidera.

Ponadto w 2020 roku wdrożono możliwość zakupu książek w pakietach, w pro-
mocyjnych cenach. W tym celu uruchomiono nową zakładkę na stronie internetowej 
Wydawnictwa, o nazwie „Promocje”, gdzie w ograniczonym czasie widniały pakiety:
 1. „200 lat Ossolineum” – pakiet trzech tytułów poświęconych zbiorom Zakładu Naro-

dowego im. Ossolińskich, opowiadających o ich losach na przestrzeni dwustu lat 
istnienia instytucji: Nie tylko książki. Ossolińskie kolekcje i ich opiekunowie pod redak-
cją Mariusza Dworsatschka; Skarbiec. 200 lat Ossolineum, w wyborze i opracowaniu 
Marty Markowskiej; Jubileusze Ossolineum. Antologia tekstów pod redakcją Marty 
Pękalskiej i Alicji Mitki;

 2. „Stare druki w Ossolineum” – zestaw dwóch katalogów starych druków z kolekcji 
Zakładu Narodowego im. Ossolińskich: Katalog druków XVI wieku z historycznej 
kolekcji Ossolineum pod redakcją Doroty Sidorowicz -Mulak; Katalog druków śląskich 
XV–XVIII wieku ze zbiorów Zakładu Narodowego im. Ossolińskich w opracowaniu 
Małgorzaty Minkowskiej;

 3. „Proza niemieckojęzyczna” – pakiet trzech powieści z kręgu kultury niemieckoję-
zycznej wydanych w serii Z Kraju i ze Świata: Alexander Kluge, Nalot na Halberstadt 

 Katarzyna Kończal i Paweł Szroniak na 
spotkaniu online poświęconym książce 
Austerlitz W.G. Sebalda, 15 czerwca 2020. 
 

 Sylwia Chutnik w rozmowie online 
z Grzegorzem Piątkiem na temat swojej 
książki Miasto zgruzowstałe. Codzienność 
Warszawy w latach 1954–1955, 30 listopada 
2020.
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8 kwietnia 1945 w tłumaczeniu i z posłowiem Arkadiusza Żychlińskiego; Lukas 
Bärfuss, Koala w tłumaczeniu Arkadiusza Żychlińskiego, z posłowiem Grzegorza 
Jankowicza; Christine Lavant, Zapiski z domu wariatów w tłumaczeniu Małgorzaty 
Łukasiewicz, z posłowiem Adama Lipszyca;

 4. „Proza anglojęzyczna” – pakiet dwóch powieści anglojęzycznych wydanych w serii 
Z Kraju i ze Świata: Lore Segal, Lucinella w tłumaczeniu Magdy Heydel, z posłowiem 
Barbary Kopeć -Umiastowskiej; Djuna Barnes, Ostępy nocy w tłumaczeniu i z posło-
wiem Marcina Szustra;

 5. „Arkadiusz Żychliński: krytyk – eseista – tłumacz” – pakiet trzech książek, powsta-
łych przy współpracy z Arkadiuszem Żychlińskim, znakomitym krytykiem lite-
rackim, eseistą, filologiem i tłumaczem: Alexander Kluge, Nalot na Halberstadt 
8 kwietnia 1945 w tłumaczeniu i z posłowiem Arkadiusza Żychlińskiego; Lukas 
Bärfuss, Koala w tłumaczeniu Arkadiusza Żychlińskiego, z posłowiem Grzegorza 
Jankowicza; Arkadiusz Żychliński, Zwrot przez współczesną. Pryzmaty;

 6. „Na Jeden Temat” – pakiet czterech tomów z serii, przygotowany w związku z Dol-
nośląskim Festiwalem Nauki: Dominika Skiba, Cyganeria artystyczna i cyganowanie 
w romantycznej Warszawie; Agata Szydłowska, Od solidarycy do TypoPolo. Typogra-
fia a tożsamości zbiorowe w Polsce po roku 1989; Joanna Majewska, Demon ruchu, 
duch czasu, widma miejsc. Fantastyczny Grabiński i jego świat; Michał Piepiórka, 
Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji 
gospodarczej.

–  Grafiki promujące zorganizowaną 
przez Wydawnictwo kampanię online 
„#czytajwdomu”.
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Mimo trudnej sytuacji na rynku książki, kolejne tytuły Wydawnictwa Ossolineum spo-
tykają się ze znakomitym przyjęciem czytelniczek i czytelników oraz krytyki literackiej. 
W minionym roku recenzje naszych tytułów ukazywały się m.in. w „Znaku”, „Nowych 
Książkach”, „Krytyce Politycznej”, „Wizjach”, „Akcencie”, „Tygodniku Powszechnym”, 

„Dwutygodniku”, magazynie „Książki”, poświęcano im też audycje radiowe, m.in. w Pro-
gramie Drugim Polskiego Radia. Miesięcznik „Odra” regularnie zamieszcza na swoich 
łamach informacje o wydanych przez Ossolineum książkach, a wzmianki o premierach 
pojawiają się na portalach: wroclaw.pl, esencja.pl, granice.pl, lubimyczytac.pl, czytam.pl,  
booktime.pl, biblionetka.pl, bookbook.pl, poczytaj.pl i innych oraz na blogach: „Na 
kanapie”, „Melancholia codzienności”, „Przybytek humanisty”.

Lista wybranych recenzji, omówień i wywiadów z ubiegłego roku znajduje się w koń-
cowej części sprawozdania (wykaz nr 2).

W 2020 roku książki wydane przez Wydawnictwo Ossolineum zostały docenione przez 
jurorów nagród:
 1. Nominacja do Nagrody Polskiego Towarzystwa Badań nad Filmem i Mediami w kate-

gorii „Najlepsza książka debiutancka roku 2019” dla książki Rockefellerowie i Marks 
nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji gospodarczej Michała 
Piepiórki (seria Na Jeden Temat).

 2. Nominacje do nagrody Najpiękniejsze Książki Roku 2019:
 a) w kategorii Książki Naukowe, Popularnonaukowe dla książek Muzeum Lubo-

mirskich 1823–1940 autorstwa Beaty Długajczyk i Leszka Machnika (seria Osso 
Wczoraj i Dziś) oraz Biblioteka Narodowa 1919–2019. Księga jubileuszowa serii 
pod redakcją Stanisława Beresia;

 b) w kategorii Literatura Piękna dla książki Trzy opowieści Césara Airy w tłumacze-
niu Tomasz Pindla i z posłowiem Marka Bieńczyka (seria Z Kraju i Ze Świata).

 3. Nominacja do Nagrody im. Józefa A. Gierowskiego i Chonego Shmeruka za najlepszą 
publikację naukową w dziedzinie historii i kultury Żydów w Polsce za 2019 rok dla 
książki Archiwum Ringelbluma. Antologia ze wstępem Jacka Leociaka, w opracowaniu 
Marty Janczewskiej i Jacka Leociaka (seria Biblioteka Narodowa).

Recepcja

recenZje, WyWiady i omóWienia 
W prasie

nagrody i nominacje
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 4. Nominacja do edytorskiej nagrody Pióro Fredry dla książki Muzeum Lubomirskich 
1823–1940. Zbiór malarstwa autorstwa Beaty Długajczyk i Leszka Machnika (seria 
Osso Wczoraj i Dziś).

Łączna sprzedaż w roku 2020 23 826 egz.
Łączny przychód ze sprzedaży w roku 2020 521 530,94 zł netto

Najlepiej sprzedające się tytuły w roku 2020
W.G. Sebald, Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze 2 111 egz.
W.G. Sebald, Austerlitz 1 753 egz.
Archiwum Ringelbluma. Antologia 1 596 egz.
Zbigniew Herbert, Wybór poezji 1 493 egz.
W.G. Sebald, Pierścienie Saturna. Angielska pielgrzymka 888 egz.

Najlepiej sprzedające się tytuły w roku 2019
Franz Kafka, Wybór prozy 1 641 egz.
Wisława Szymborska, Wybór poezji 1 487 egz.
Djuna Barnes, Ostępy nocy 1 338 egz.
Zbigniew Herbert, Wybór poezji 1 171 egz.
Federico García Lorca, Wiersze i wykłady 1 132 egz.

Renata Łukaszewska, Teoria reportażu w perspektywie pisarstwa historycznego, „Cza-
sopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 2020, t. 31, s. 105–124.

Karol Poręba, Co robi łączniczka sześćdziesiąt lat później? Pamięć i narracja w książce 
Darka Foksa i Zbigniewa Libery, „Czasopismo Zakładu Narodowego imienia Ossolińskich” 
2020, t. 31, s. 125–138.

Renata Łukaszewska, Teoria rozmowy Stefanii Skwarczyńskiej, w: Rozmówca. Księga 
jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Beresiowi, red. Katarzyna Batorowicz-

-Wołowiec, Urszula Glensk, Andrzej Zawada, Wołowiec 2020, s. 302–317.

Sprzedaż książek

Publikacje pracowników

nakładem Znio

poZa Znio
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Karol Poręba, Formy erotyzmu. Krytyczny potencjał erotyzmu w polskiej poezji współ-
czesnej, „The Polish Journal of the Arts and Culture. New Series” 2019 (antydatowany), 
nr 2 (10), s. 91–107.

Karol Poręba, Linia falista i totalność. Efektowność i efektywność poezji Kamili Janiak, 
„Śląskie Studia Polonistyczne” 2019 (antydatowany), nr 2 (14), s. 163–172.

Karol Poręba, W ciemnościach przyszliśmy. O LUXUSIE Macieja Topolskiego, „Odra” 
2020, nr 2, s. 141–144.

Jarosław Woźniak, Życie po życiu albo republika bytów. „Starość aksolotla” Jacka 
Dukaja w perspektywie ekokrytycznej, „Literatura i Kultura Popularna” 2019 (antydato-
wany), t. XXV, s. 261–282.

Jarosław Woźniak, Wojciech Małecki, Ecocriticism in Poland: Then and Now, 
„Ecozon@. European Journal of Literature, Culture and Environment” 2020, No. 2 (11), 
s. 34–41.

Aleksandra Wróblewska, Wirtualny chór jako obszar badawczy współczesnej etno-
grafii, „Our Europe. Ethnography – Ethnology – Anthropology of Culture” 2020, nr 9, 
s. 39–44.

 1. Spotkanie o książce Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze W.G. Sebalda z udziałem 
Małgorzaty Łukasiewicz i Arkadiusza Żychlińskiego. Prowadzenie: Adam Lipszyc. 
Organizatorzy: Wydawnictwo Ossolineum i Austriackie Forum Kultury (Austriackie 
Forum Kultury w Warszawie, 28 stycznia 2020).

 2. Debata o książce Archiwum Ringelbluma. Antologia z udziałem Marty Janczewskiej, 
Jacka Leociaka, Joanny Nalewajko -Kulikov, Piotra Pazińskiego i Karola Szymaniaka. 
Prowadzenie: Bartłomiej Krupa. Organizator: Zespół Badań nad Literaturą Zagłady 
IBL PAN (online, 1 maja 2020).

 3. Spotkanie o książce Austerlitz W.G. Sebalda z udziałem Katarzyny Kończal. Prowa-
dzenie: Paweł Szroniak. Organizator: Wydawnictwo Ossolineum (online, 15 czerwca 
2020).

 4. Spotkanie o książce Tłumacz między innymi. Szkice o przekładach, językach i lite-
raturze Jerzego Jarniewicza, z udziałem autora. Prowadzenie: Maciej Piotrowski. 

Wykazy

WykaZ nr 1. spotkania autorskie 
i dyskusje Wokół książek  
WydaWnictWa ossolineum
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Organizatorzy: „Skład Butelek”, „Rozstaje.art” i „Kultura w kwarantannie” (online, 
6 lipca 2020).

 5. Spotkanie o książce Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954–1955 
Sylwii Chutnik, z udziałem autorki. Organizator: Centrum Archiwistyki Społecznej 
(online, 3 października 2020).

 6. Cykl cotygodniowych spotkań o książce Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy 
w latach 1954–1955 Sylwii Chutnik, z udziałem autorki. Organizatorzy: Wydawnic-
two Ossolineum i Dom Spotkań z Historią (online, 8–29 października).

 7. „Metamorfozy Kafki” – spotkanie dotyczące m.in. książki Kafka idzie do kina Hannsa 
Zischlera, z udziałem Sławy Lisieckiej, Małgorzaty Łukasiewicz, Łukasza Musiała 
oraz Piotra Pazińskiego. Prowadzenie: Adam Lipszyc. Organizatorzy: Austriackie 
Forum Kultury i „Przegląd Polityczny” (online, 16 listopada 2020).

 8. Spotkanie o książce Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954–1955 
Sylwii Chutnik, z udziałem autorki. Prowadzenie: Grzegorz Piątek. Organizator: 
Wydawnictwo Ossolineum (online, 30 listopada 2020).

 9. Spotkanie o książce Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy w latach 1954–1955 
Sylwii Chutnik, z udziałem autorki. Prowadzenie: Agata Romaniuk. Organizator: 
Instytut Reportażu (online, 2 grudnia 2020).

 1. Styczeń, przedruk fragmentów posłowia autorstwa Arkadiusza Żychlińskiego do 
książki Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze W.G. Sebalda, „Mały Format” 2020, 
nr 1–2.

 2. 14 stycznia, Justyna Sobolewska, Sebald – wędrowiec ponad czasem, recenzja książki 
Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze W.G. Sebalda, „Polityka” 2020, nr 3 (3244).

 3. 15 stycznia, Marek Wilczyński, Szyfry nieszczęścia, recenzja książki Opis nieszczęścia. 
Eseje o literaturze W.G. Sebalda, „Przegląd Polityczny” 2020, nr 159.

 4. Luty, Bartosz Sadulski, Studium Przypadków, recenzja książki Opis nieszczęścia. Eseje 
o literaturze W.G. Sebalda, „Dwutygodnik” 2020, nr 2.

 5. Luty, Renata Diaz -Szmidt, Literatury portugalskiej zmagania z pustką, recenzja 
książki Ewy Łukaszczyk Mgławica Pessoa. Literatura portugalska od romantyzmu 
do współczesności, „Nowe Książki” 2020, nr 2.

 6. Luty, Jerzy Paszek, Eseje i felietony profesora Wyki, recenzja książki Wybór pism 
Kazimierza Wyki, „Śląsk” 2020, nr 2.

WykaZ nr 2. recepcja książek 
WydaWnictWa ossolineum – recen‑
Zje i omóWienia W prasie, radiu, 
teleWiZji i internecie
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 7. 2 lutego, Dorota Olearczyk, recenzja książki Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze 
W.G. Sebalda, portal pik.wroclaw.pl.

 8. 23 lutego, Tomasz Fiałkowski (Lektor), Radość Szabatu, recenzja książki Archiwum 
Ringelbluma. Antologia, „Tygodnik Powszechny” 2020, nr 8.

 9. Marzec, Marcin Urbanowski, Wyka, czyli pragnienie trwałości, nota o książce Wybór 
pism Kazimierza Wyki, w opracowaniu Pawła Mackiewicza, „Nowe Książki” 2020, 
nr 3.

 10. Marzec, Adriana Prodeus, Wypijmy za błędy, recenzja książki Michała Piepiórki 
Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec transformacji 
gospodarczej, „Kino” 2020, nr 3.

 11. 1 marca, Karol Franczak, Podsłuchiwanie katastrof, nota o książce Opis nieszczęścia. 
Eseje o literaturze W.G. Sebalda, „Tygodnik Powszechny” 2020, nr 9.

 12. 9 marca, Wojciech Stanisławski, Imię Natan, imię Dawid, recenzja książki Archiwum 
Ringelbluma. Antologia, „Sieci” 2020, nr z 9 marca.

 13. 30 marca, Wojciech Stanisławski, Plejada znad czarnych jezior, recenzja książki 
Żagary. Antologia poezji, „Sieci” 2020, nr z 30 marca.

 14. Kwiecień, Joanna Biernacka -Płoska, F.G. Lorca – obecna nieobecność, m.in. o książce 
Wiersze i wykłady Federico Garcíi Lorki, „Dialog” 2020, nr 4.

 15. Kwiecień, informacja na antenie Meloradio o akcji „#czytajwdomu”, polegającej na 
udostępnieniu za symboliczną cenę wybranych e -booków książek z serii Biblioteka 
Narodowa (kwiecień).

 16. 12 kwietnia, Marcin Cielecki, Zapisać, dać świadectwo, recenzja książki Archiwum 
Ringelbluma. Antologia, „Gość Niedzielny” 2020, nr 15.

 17. 15 kwietnia, Krystian Wojcieszuk, Dobrze się cierpi literaturą, recenzja książki Opis 
nieszczęścia. Eseje o literaturze W.G. Sebalda, „artPapier” 2020, nr 8.

 18. 23 kwietnia, Agata Joanna Kornacka, My wszyscy już nie żyjemy, recenzja książki Opis 
nieszczęścia. Eseje o literaturze W.G. Sebalda, „Nowy Napis. Kwartalnik Kulturalny” 
2020, nr 46.

 19. 4 maja, Kamil Dachnij, Co warto przeczytać?, wśród polecanych książek znalazł 
się Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze W.G. Sebalda, „ELLE Man” 2020, wydanie 
internetowe.

 20. 20 maja, Eliza Kącka, Czytanie w bliznach, nota o książce Blizny. Eseje Grzegorza 
Jankowicza, „Znak” 2020, nr 780.
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 21. Maj – czerwiec, odcinki podcastu W księgarni o książkach: Trzy opowieści Césara 
Airy (odc. 5), Koala Lukasa Bärfussa (odc. 7), Ostępy nocy Djuny Barnes (odc. 11), 
Nalot na Halberstadt 8 kwietnia 1945 Alexandra Klugego (odc. 13), Lucinella Lore 
Segal (odc. 14), Zapiski z domu wariatów Christine Lavant (odc. 17).

 22. 4 czerwca, Dorota Olearczyk, recenzja książki Wybór poezji Zbigniewa Herberta, 
portal pik.wroclaw.pl.

 23. 14 czerwca, Dorota Olearczyk, recenzja książki Wybór poezji Tadeusza Różewicza, 
portal pik.wroclaw.pl.

 24. 23 czerwca, Piotr Prachnio, Krytyka literacka W.G. Sebalda, nota o książce Opis 
nieszczęścia. Eseje o literaturze W.G. Sebalda, „Nowe Książki” 2020, nr 6.

 25. 23 czerwca, Marcin Lutomierski, „Pan Tadeusz” inaczej czytany, nota o książce „Pan 
Tadeusz” – poemat metafizyczny Jana Tomkowskiego, „Nowe Książki” 2020, nr 6.

 26. 23 czerwca, Tomasz Mizerkiewicz, Nowa, Druga Awangarda, nota o książce Żagary. 
Antologia poezji, „Nowe Książki” 2020, nr 6.

 27. 24 czerwca, Magdalena Heydel, Po obrzeżach. Sebald przeciw germanistyce, m.in. 
o książce Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze W.G. Sebalda, „Wizje” 2020, nr 7.

 28. 29 czerwca – 5 lipca, emisja pięciu fragmentów książki Austerlitz W.G. Sebalda na 
antenie Programu Drugiego Polskiego Radia, w wykonaniu Andrzeja Mastalerza.

 29. Lipiec, Artur Madaliński, Ślady rozproszenia, m.in. o książce Opis nieszczęścia. Eseje 
o literaturze W.G. Sebalda, „Znak” 2020, nr 781.

 30. 21 lipca, Paweł Majewski, Historia w głowie, w sercu i w innych miejscach. O współ-
czesnym katastrofizmie i antologii poezji grupy „Żagary”, recenzja książki Żagary. 
Antologia poezji, „Kultura Liberalna” 2020, nr 32.

 31. 30 lipca, Bartosz Suwiński, Nieuleczalni melancholicy, recenzja książki Opis nie-
szczęścia. Eseje o literaturze W.G. Sebalda, „Plus Minus” – dodatek do dziennika 

„Rzeczpospolita” 2020, nr 30.
 32. 31 lipca, Łukasz Janicki, Wyka jak XX wiek, recenzja Wyboru pism Kazimierza Wyki, 

„Akcent” 2020, nr 30.
 33. Sierpień, przedruk rozdziału książki Zwrot przez współczesną. Pryzmaty Arkadiusza 

Żychlińskiego zatytułowanego Księga wyjścia. Wprowadzenie, „Wizje” 2020, nr 3.
 34. 20 września, Łukasz Musiał, Powrót do Kafki, m.in. o książce Kafka idzie do kina 

Hannsa Zischera, „Odra” 2020, nr 9.
 35. 20 września, Maciej Stroiński, C.K. pisarze, m.in. o książce Opis nieszczęścia. Eseje 

o literaturze W.G. Sebalda, „Odra” 2020, nr 9.
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 36. 26 września, Jacek Cieślak, Moralny kręgosłup literatury, recenzja książki Austerlitz 
W.G. Sebalda, „Plus Minus” – dodatek do dziennika „Rzeczpospolita” 2020, nr 38.

 37. 9 października, Magdalena Talik, Premiery Wydawnictwa Ossolineum. Co przeczy-
tamy w tym sezonie, tekst o książkach Austerlitz i Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze 
W.G. Sebalda, portal wroclaw.pl.

 38. 9 października, wywiad w Radio dla Ciebie z Sylwią Chutnik na temat jej książki 
Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy 1954–1955.

 39. 16 października, Przedruk fragmentów książki Sylwii Chutnik Miasto zgruzowstałe. 
Codzienność Warszawy 1954–1955, „Wysokie Obcasy” 2020, wydanie internetowe.

 40. 26 października, Dorota Olearczyk, recenzja książki Wybór poezji Wisławy Szym-
borskiej, portal pik.wroclaw.pl.

 41. 27 października, Grażyna Plebanek, Sylwia Chutnik, Zgruzowstałość, felieton 
o książce Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy 1954–1955 Sylwii Chutnik, 

„Polityka” 2020, nr 44.
 42. 3 listopada, podcast czasopisma „Pismo” Międzymiastowa o książce Miasto zgru-

zowstałe. Codzienność Warszawy 1954–1955 Sylwii Chutnik zatytułowany Piękna 
junaczka i gruzy (odc. 18).

 43. 7 listopada, podcast Warszawa w optyce z udziałem Sylwii Chutnik, na temat jej 
książki Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy 1954–1955.

 44. 8 listopada, Janusz Drzewucki, Kanon Kazimierza Wyki, nota o książce Wybór pism 
Kazimierza Wyki, „Twórczość” 2020, nr 11.

 45. 18 listopada, Maria Fredro -Boniecka, Nasze ulubione książki o Warszawie, książka 
Sylwii Chutnik Miasto zgruzowstałe. Codzienność Warszawy 1954–1955 wśród 
wymienionych książek, „Vogue” 2020, wydanie internetowe.

 46. 3–7 grudnia, emisja pięciu fragmentów książki Pierścienie Saturna. Angielska piel-
grzymka W.G. Sebalda na antenie Programu Drugiego Polskiego Radia, w wykonaniu 
Szymona Kuśmidera.

 47. 19 grudnia, publikacja fragmentów posłowia Łukasza Musiała do książki Kafka idzie 
do kina Hannsa Zischlera, „Plus Minus” – dodatek do dziennika „Rzeczpospolita” 
2020, nr 50.

 48. 19 grudnia, wywiad z Sylwią Chutnik na temat jej książki Miasto zgruzowstałe. 
Codzienność Warszawy 1954–1955, rozmawia Marek Kozubal, „Plus Minus” – doda-
tek do dziennika „Rzeczpospolita” 2020, nr 50.
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 49. 22 grudnia, Magdalena Talik, Przedświąteczne nowości Ossolineum. Sebald, Kafka 
w kinie, Chutnik o Warszawie, portal wroclaw.pl.

 50. 23 grudnia, Aleksandra Siwek, Społeczeństwo zgruzowstałe, recenzja książki Miasto 
zgruzowstałe. Codzienność Warszawy 1954–1955 Sylwii Chutnik, „Nowy Napis. 
Kwartalnik Kulturalny” 2020, nr 81.

Dotacje i dofinansowania otrzymane w 2020 roku
 1. „Wydanie książki Arkadiusza Żychlińskiego Zwrot przez współczesną. Pryzmaty”. 

Dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
„Literatura 2020”, ze środków pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

 2. „Wydanie książki Hannsa Zischlera Kafka idzie do kina w przekładzie Małgorzaty 
Łukasiewicz”. Dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego „Literatura 2020”, ze środków pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury.

 3. „Wydanie książki Erica Griffithsa If Not Critical w przekładzie Barbary Kopeć-
-Umiastowskiej”. Dofinansowanie w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego „Literatura 2020”, ze środków pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury – zakończenie projektu w grudniu 2021.

Wnioski o dofinansowanie złożone w 2020 roku
 1. „Wydanie książki Christine Lavant Opowieść zapisana na drzwiach i dwie inne historie 

[tytuł roboczy] w tłumaczeniu Małgorzaty Łukasiewicz”. Projekt dofinansowania 
w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Literatura 2021”.

 2. „Wydanie korespondencji Krystyny Miłobędzkiej i Andrzeja Falkiewicza z Tymote-
uszem Karpowiczem w opracowaniu Jarosława Borowca i Krystyny Miłobędzkiej”. 
Projekt dofinansowania w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego „Literatura 2021”.

WykaZ nr 3. dotacje 
i dofinansoWania
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Oprócz wykonywania specjalistycznych prac konserwatorskich zabytkowych obiektów 
ze zbiorów Ossolineum, Dział Konserwacji koncentrował się w 2020 roku na działaniach 
Zespołu Klimatycznego, do którego należą Urszula Wencka, Marta Drawc i Bogna Gór-
niak (w Zespole do sierpnia 2020 roku).

Zespół Klimatyczny opracował wytyczne dotyczące postępowania w razie zmiany 
warunków klimatycznych w magazynach oraz dokładną instrukcję obsługi nawilżaczy 
i osuszaczy dla działów przechowujących zbiory. W tym zakresie przeszkolono też 
wszystkich magazynierów. Z inicjatywy Zespołu zakupiono dodatkowe czujki InviNets, 
co pozwoliło zwiększyć liczbę monitorowanych pomieszczeń magazynowych i uszczegó-
łowić dane dotyczące temperatury i wilgotności. Zespół nadzorował także zakup mobil-
nego sprzętu klimatyzującego pomieszczenia magazynowe i wystawowe w Ossolineum.

Główna Konserwator Zbiorów brała udział w pracach zespołu wspierającego archi-
tektów projektujących siedzibę Muzeum Książąt Lubomirskich. W 2020 roku kon-
sultowane były kwestie wyposażenia technicznego pracowni konserwatorskich oraz 
zabezpieczeń budynku Muzeum.

W 2020 roku odbyły się przeglądy konserwatorskie 150 obiektów przeznaczonych 
do eksponowania zarówno na wystawach w Muzeum Pana Tadeusza, jak i kierowanych 
na wystawy i inne wydarzenia organizowane przez Ossolineum. Sprawdzono stan zacho-
wania i sporządzono raporty konserwatorskie dla 23 obiektów wypożyczanych przez 
ZNiO na wystawy zewnętrzne.

Dział Konserwacji przeprowadził pełną, częściową i zabezpieczającą konserwację 
1 486 obiektów ze zbiorów bibliotecznych i muzealnych Zakładu: starych druków, ręko-
pisów, książek XIX–XXI wieku, czasopism, rysunków, grafik, fotografii oraz obiektów 
numizmatycznych i falerystycznych [→il. 52, 53].

Do ważniejszych obiektów poddanych konserwacji w roku sprawozdawczym nale-
żały: rocznik „Kuriera Wileńskiego” z 1863 roku (kontynuacja trwających od trzech 
lat prac konserwatorskich); Sztuczny album gromadzący głównie pejzaże i widoki miast 
z pierwszej połowy XIX wieku, zawierający 111 rysunków i 7 akwafort; dwa szkicowniki 
z lat 1916 oraz 1917–1918 Stanisława Dąbrowskiego (1892–1973); odznaki lwowskie 

Konserwacja zbiorów
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z 1918 roku, wykonane z czystego magnezu; miedziana moneta bizantyjska z XII wieku; 
Kronika polska Marcina Bielskiego z 1597 roku; 431 dokumentów z archiwum Mieczysława 
Gębarowicza; 578 rękopisów z Archiwum Felicji (wstępne odkwaszanie).

Główna Konserwator Zbiorów Katarzyna Kroczak wraz z Bogną Górniak sprawo-
wały nadzór merytoryczny nad pracami prowadzonymi w Pracowni Introligatorskiej. 
Kontynuowana była naprawa nowych druków zwartych z zachowaniem oryginalnych 
opraw wydawniczych oraz oryginalnej konstrukcji książki. W Pracowni przeprowadzano 
także zabiegi strukturalnego wzmacniania oraz odkwaszania papieru, przygotowywano 
również nowe rodzaje opakowań ochronnych na zbiory biblioteczne.

W Pracowni Introligatorskiej wykonano 736 opraw rękopisów, czasopism, książek 
i innych materiałów, 157 teczek i pudeł ochronnych oraz 18 457 mniejszych elementów 
użytkowych. Przeprowadzano również odkażanie zbiorów – do komory fumigacyjnej 
trafiło 10 wsadów.

Z powodu pandemii w okresie 16 marca – 5 czerwca oraz w listopadzie i w grudniu 
2020 roku pracownicy Działu Konserwacji wykonywali pracę zdalnie. Konserwatorzy 
opracowali zaległą dokumentację opisową i fotograficzną dla obiektów papierowych 
i metalowych. W ramach podnoszenia kwalifikacji pracownicy Działu zapoznali się 

–  Prace restauracyjne nad starym 
drukiem Irmologion nutowy (1757): wyklejka 
wtórna i karta tytułowa przed konser
wacją oraz wyklejka oryginalna i karta 
tytułowa po konserwacji.
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z najnowszą polską i zagraniczną specjalistyczną literaturą. Podczas stacjonarnych dyżu-
rów kontynuowali natomiast bieżące prace konserwatorskie.

Pracownicy Działu Konserwacji przygotowali także trzy prezentacje elektroniczne 
dotyczące zagadnień konserwatorskich:
 1. Marta Drawc Sztuczny album rysunków, czyli konserwatorskie tam i z powrotem;
 2. Bogna Górniak „Irmologion nutowy” z 1757 roku. Opowieść o konserwacji starego 

druku cyrylickiego [→il. 54, 55];
 3. Bogna Górniak Kawał sztuki!, czyli „Wjazd Jerzego Ossolińskiego do Rzymu 

w 1633 roku”. Konserwacja i restauracja ponad dwu i pół metrowego zwoju.
W ramach Nocy Muzeów Główna Konserwator Zbiorów Katarzyna Kroczak przygo-

towała wirtualne oprowadzanie po Dziale Konserwacji. Materiał powstał we współpracy 
z Urzędem Miasta Wrocławia i został udostępniony na miejskim portalu internetowym.

–  Ubytki w kartach Irmologionu 
nutowego (1757) i uzupełnienia ubytków po 
konserwacji.
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W 2020 roku Dział Technologii Informatycznych prowadził działania związane z utrzy-
maniem w ruchu infrastruktury IT oraz udostępnianiem systemów w okresach „tele-
pracy”. Dokonano również modernizacji kluczowej infrastruktury serwerowej i wdrożono 
kilka nowych systemów informatycznych. Ze względu na potrzeby aplikacji sieciowej, 
powiększono zasoby związane z hostingiem usług internetowych o dodatkowy serwer 
vps i 2 domeny. Dzięki środkom pozyskanym z MKiDN dokonano modernizacji syste-
mów serwerowych.

Kontynuowano również proces migracji systemu katalogowego virtua do nowej 
wersji, uzupełnionej o moduł chamo, ponadto zaktualizowano interfejs użytkownika 
i dodano polskojęzyczną wersję. Zakończenie migracji i testy spójności danych zostały 
zaplanowane na styczeń 2021 roku.

Dział Technologii Informatycznych utrzymuje w ruchu wszystkie systemy infor-
matyczne wykorzystywane w ZNiO przez inne komórki organizacyjne. W Ossolineum 
wykorzystywane są systemy operacyjne z rodziny MS Windows (stacje klienckie i serwery), 
Linux (stacje klienckie i serwery) oraz jeden serwer z systemem SUN Solaris. Kluczowe 
aplikacje wykorzystywane w działalności Zakładu to: system obsługi zbiorów bibliotecz-
nych virtua (wersja 16.1.SP3) wraz z modułem chamo (wersja 3.2.SP2_2018); system 
muza – w trakcie migracji z oprogramowania mona; aplikacje graficzne z pakietu Adobe 
Creative Cloud (w modelu „SaaS” – Software as a Service); systemy do składania podpisu 
kwalifikowanego oraz zaawansowanych podpisów elektronicznych (SignRequest) oraz 
liczne aplikacje i systemy wytworzone na potrzeby działalności wewnętrznej (ok. 50 
sztuk). Wszystkie stacje klienckie pracowników pracują pod kontrolą Active Directory. 
Wykorzystywane są aplikacje biurowe pakietu MS Office, LibreOffice oraz narzędzia 
oferowane w Google Workspace.

W czytelniach udostępnione są terminale wyposażone w przeglądarki i oprogra-
mowanie pozwalające na korzystanie z zasobów katalogowych Ossolineum oraz treści 
dostępnych w Internecie (połączenia monitorowane w systemie IPS). Poszczególne 
działy korzystają również z oprogramowania specjalistycznego, służącego do obsługi 
administracyjnej ZNiO, tj. systemów: finansowo -księgowych (w tym systemów rezerwacji 

Działalność w zakresie technologii informatycznych
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i sprzedaży online), kadrowych, kontroli klimatu (w pomieszczeniach magazynowych 
i przestrzeniach wystawienniczych) i BMS (w roku 2020 dokonano testowego wdroże-
nia oprogramowania klasy SCADA – Indusoft), monitoringu wizyjnego i VoIP (centrale 
IP PABX oraz system bezprzewodowy VoIP over DECT). W Muzeum Pana Tadeusza 
wykorzystywane są dodatkowo specjalistyczne systemy informatyczne do zarządzania 
ekspozycją (urządzeniami i dystrybucją treści).

W roku 2020 DTI wspierał wszystkie działy Zakładu w organizacji pracy zdalnej, tele-
konferencji, obsłudze systemów służących do komunikacji na odległość, których użycie 
znacznie się zwiększyło z uwagi na sytuację epidemiczną. Wraz z działami muzealnymi 
oraz Głównym Inwentaryzatorem przygotowywano do migracji ze starych systemów 
inwentarzowych (bazujących na oprogramowaniu mona) do nowego kompleksowego 
systemu bazodanowego. Dzięki dotacji Ministerstwa Kultury i Dziedzicwa Narodowego, 
uzyskanej w ramach programu „Infrastruktura Kultury”, DTI wraz z działami biblio-
tecznymi oraz Działem Techniczno -Eksploatacyjnym wdrożył nowoczesne systemy 
wspierające obsługę czytelników, a zwłaszcza osób ze szczególnymi potrzebami. Wraz 
z Działem Mikroform i Zbiorów Cyfrowych uczestniczono w cyklu spotkań w ramach 
lokalnego konsorcjum GLAM, w celu wyboru systemu do obsługi procesów digitaliza-
cyjnych w Ossolineum. Wsparto procesy wdrażania nowych rozwiązań aplikacyjnych 
w Muzeum Pana Tadeusza. Wraz z Działem Zamówień Publicznych wprowadzono nową 
platformę do „elektronicznych” zamówień publicznych.

Pracownicy Działu wraz z Inspektorem Danych Osobowych i Specjalistą ds. Obrony 
Cywilnej, Działań Obronnych i Zarządzania Kryzysowego dokonali w roku sprawozdaw-
czym kolejnego przeglądu systemów informatycznych wykorzystywanych w procesach 
przetwarzania informacji niejawnych. W celu usprawnienia zarządzania ochroną danych 
osobowych wdrożono system Lex Compliance Rodo. Zmodernizowano również system 
kontroli dostępu tak, aby umożliwić zarządzanie z wykorzystaniem protokołu IP. Ujed-
nolicono polityki GPO w zakresie wydawania i podpisywania certyfikatów wewnętrznych 
oraz dokonano wymiany certyfikatów SSL wydawanych w ramach organizacji Terena 
Certificate Service przez Sectigo.

Pracownicy Działu wzięli udział w szkoleniach certyfikowanych zorganizowanych 
przez Microsoft, ESSET; w kilkunastu szkoleniach online w zakresie bezpieczeństwa 
sieciowego, systemów przechowywania danych oraz nowych technik programowania. 
Uczestniczyli również w cyklu spotkań „#CLOUDJOURNEY” zorganizowanych przez 
CIONET.



106 działalność pełnomocnika znio we lwowie

Podobnie jak w latach ubiegłych, Pełnomocnik ZNiO we Lwowie wykonywała zadania 
związane ze współpracą Zakładu z Lwowską Narodową Naukową Biblioteką Ukrainy 
im. W. Stefanyka. Ważnym aspektem tej współpracy była kontynuacja cyklu „Spotkania 
Ossolińskie”. Z powodu pandemii w roku sprawozdawczym z 10 zaplanowanych spotkań 
udało się zorganizować jedynie dwa:
 1. XCIV Spotkanie pt. Tradycje łacińskiej Europy i prawo rzymskie, z udziałem ks. prof. 

Franciszka Longchamps de Bérier, kierownika Katedry Prawa Rzymskiego Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego (12 lutego 2020);

 2. XCV Spotkanie pt. Czy możemy mówić o Kresach dzisiaj?, z udziałem prof. Wło-
dzimierza Mędrzeckiego z Polskiej Akademii Nauk w Warszawie i prof. Jarosława 
Hrycaka z Ukraińskiego Uniwersytetu Katolickiego we Lwowie (4 marca 2020).
W ramach projektu „Razem w Europie”, realizowanego od 2010 roku przez ZNiO 

i Konsulat Generalny RP we Lwowie, goście „Spotkań Ossolińskich” wygłosili dodatkowe 
wykłady dla studentów lwowskich uczelni.

Pełnomocnik miała znaczący udział w koordynowaniu projektu digitalizacji ręko-
pisów ze zbiorów Ossolineum pozostających we Lwowie. Projekt, finansowany przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany był w okresie od listopada 
2019 do lutego 2020. Potrzeba digitalizacji historycznych kolekcji lwowskich została 
wykazana w raporcie przygotowanym przez Pełnomocnik w porozumieniu z pracowni-
kami pozostałych działów Zakładu, których historyczne kolekcje znajdują się we Lwowie. 
W raporcie przedstawiono prognozowane liczby skanów do wykonania, zestawienie 
rocznych kosztów digitalizacji zbiorów lwowskich oraz szacunkowych kosztów stworzenia 
nowego systemu do zarządzania procesem digitalizacji wraz z repozytorium cyfrowym.

W 2020 roku Pełnomocnik brała udział w pracach stowarzyszenia Forum Współ-
pracy i Dialogu Polska–Litwa, organizacji działającej od maja 2012 roku na rzecz rozwoju 
relacji polsko -litewskich, przede wszystkim w dziedzinie kultury i edukacji. Z inicjatywy 
litewskiego przewodniczącego Forum, prof. Alvydasa Nikžentaitisa, na Uniwersytecie 
Warszawskim odbyło się spotkanie poświęcone dziedzictwu powstania styczniowego 
(16 stycznia 2020).

Działalność Pełnomocnika ZNiO we Lwowie
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Pod koniec 2020 roku Wydawnictwo Ossolineum wydało album Rysunki arty-
stów polskich z Muzeum Lubomirskich we Lwowie Anity Soroko. Publikacja jest wyni-
kiem wieloletniej kwerendy w zbiorach rysunków z dawnego Muzeum Lubomirskich 
przechowywanych w Lwowskiej Narodowej Naukowej Bibliotece Ukrainy im. W. Ste-
fanyka. Wydanie albumu zostało sfinansowane przez Ministerstwo Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach programu Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa 
Kulturowego za Granicą „Polonika”, o nazwie „Ochrona dziedzictwa kulturowego za 
granicą” (umowa nr 04414/20/FPK/POLONIKA). Album ukazał się w dwujęzycznej 
wersji – polsko -ukraińskiej.

Sytuacja epidemiczna pokrzyżowała plany wystawiennicze Ossolineum, w tym rów-
nież realizację wystaw we współpracy z lwowskimi instytucjami kultury. Uniemożliwiła 
również przeprowadzenie we Lwowie kwerend, które zaplanowali pracownicy Działów 
Sztuki, Nowych Druków Ciągłych i Rękopisów Ossolineum.
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Zatrudnienie na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło 204,1 osoby, tj. 202,1 etatów.

Zakład zatrudnia
1 osobę z tytułem doktora habilitowanego
23 osoby z tytułem doktora
101 osób z tytułem magistra

Dyrektor i Kolegium Zakładu
dr Adolf Juzwenko – dyrektor
dr Dorota Sidorowicz -Mulak – wicedyrektor ds. Biblioteki Ossolineum
dr Marcin Hamkało – wicedyrektor ds. Muzeum Pana Tadeusza
mgr Renata Łukaszewska – redaktor naczelna Wydawnictwa Ossolineum 
mgr Jolanta Kulińska -Siewior – główna księgowa

Pracownicy bezpośrednio podlegli dyrektorowi
mgr Wiktoria Malicka – pełnomocnik ZNiO we Lwowie
Barbara Piaskowska – specjalista ds. pracowniczych i socjalnych
Elżbieta Stępień – specjalista ds. kancelarii
mgr Katarzyna Kroczak – Główny Konserwator Zbiorów ZNiO
mgr Bogusław Mielnikiewicz – specjalista ds. zarządzania kryzysowego i informacji 
niejawnych oraz koordynator ds. ochrony danych osobowych
mgr inż. Anna Sieroń – pełnomocnik ds. eksploatacyjno -inwestycyjnych
mgr inż. Krzysztof Syguda – pełnomocnik ds. technologii informatycznych

Dział Finansowo ‑Księgowy
mgr Jolanta Kulińska -Siewior (główna księgowa)
Magdalena Bogacz (specjalista ds. płac), Lizetta Koss (specjalista ds. finansowo -księgowych), 
Agnieszka Łata (specjalista ds. finansowo -księgowych), Grażyna Przybysławska (specjalista 

komórki organiZacyjne 
BeZpośrednio podległe 
dyrektoroWi

Załącznik nr 1. Stan zatrudnienia w ZNiO



109 załącznik nr 1. stan zatrudnienia w znio

ds. finansowych -księgowych), mgr Małgorzata Szymeczek (specjalista ds. finansowo-
-księgowych), mgr Anna Urbańczyk (specjalista ds. finansowo -księgowych)

Dział Zamówień Publicznych
mgr Magdalena Dworzyńska, mgr Monika Szczucińska -Parczyk

Dział Technologii Informatycznych
mgr inż. Krzysztof Syguda (pełnomocnik ds. technologii informatycznych; p.o. kierow-
nik Działu)

Krzysztof Dąbrowski (administrator sieci i systemów), Kamil Gąciarek (administrator 
sieci i systemów), mgr Dariusz Jakubowski (programista), Tomasz Trawka (programista), 
Kamil Żmijowski (programista)

Dział Administracyjno ‑Prawny
mgr Bogumiła Ucińska -Tarnacka (kierownik Działu)

Radcy Prawni: mgr Bogumiła Ucińska -Tarnacka, mgr Małgorzata Plizga

Sekcja administracyjna: mgr Ewelina Grabowicz (kierownik sekcji administracyjnej), 
mgr inż. Alina Ambroszko (specjalista ds. administracyjnych), Marta Sobótka (specja-
lista ds. administracyjnych), Dorota Kozieł (referent ds. administracyjnych; telefonistka), 
Wanda Prysiażniuk (szatniarka)

Sprzątaczki: Renata Matkowska (brygadzistka), Małgorzata Bauer, Elżbieta Bujak, Dorota 
Gniada, Bożena Niedzielska, Barbara Pichur, Renata Rudzińska, Teresa Stachowska 
(do sierpnia), Wanda Szudzik

Dział Techniczno ‑Eksploatacyjny
mgr inż. Marek Adamczyk (kierownik Działu)

Sekcja techniczna: Mieczysław Hnatów (gospodarz budynku przy ul. Sołtysowickiej 24; 
konserwator), mgr inż. Józef Goclik (specjalista ds. instalacji sanitarnych), Włodzimierz 
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Kowalczyk (robotnik; konserwator), Artur Mostek (specjalista ds. technicznych), Tomasz 
Oświęcimski (robotnik; konserwator)

Archiwum Zakładowe
mgr Olga Mieleszko (st. archiwista – urlop macierzyński), mgr Karolina Wąsowicz 
(archiwista)

Dział Gromadzenia Nowych Druków Zwartych
mgr Irena Gybej -Dworsatschek (st. kustosz; kierownik Działu)

mgr Dorota Biszkont (kustosz), mgr Dorota Hejnowicz (st. bibliotekarz – urlop macie-
rzyński), Adrianna Moszonka (bibliotekarz – od 1 lipca), mgr Beata Tracz -Wójcik 
(kustosz)

Dział Nowych Druków Ciągłych
mgr Jolanta Dorota Mączka (st. kustosz; kierownik Działu)

mgr Danuta Adamowicz (st. kustosz), Sabina Cynar (st. magazynier), mgr Krystyna 
Duniec (kustosz), mgr Anna Frett (st. bibliotekarz), mgr Marlena Goncerz -Pakuła (biblio-
tekarz), mgr Elżbieta Hajduk (kustosz), mgr Marta Krajewska (kustosz), mgr Wiesław 
Mandecki (bibliotekarz), mgr Ryszard Nowakowski (st. kustosz), mgr Nada Stojanović-

-Nawrot (st. kustosz – 0,5 etatu)

Dział Opracowania Nowych Druków Zwartych
mgr Przemysław Ćwikowski (st. kustosz, kierownik Działu i bibliotekarz systemowy)

mgr Karolina Biniek (bibliotekarz – od 10 sierpnia), mgr Jan Górecki (st. bibliotekarz – 
urlop wychowawczy do 31 lipca), dr Piotr Grącikowski (st. bibliotekarz), mgr Marzena 
Matuszczak (bibliotekarz), mgr Katarzyna Podolec (st. bibliotekarz – od 1 października), 
mgr Katarzyna Przybycień (st. bibliotekarz), mgr Iwona Słowik (kustosz), mgr Katarzyna 
Szczypka (kustosz), mgr Grażyna Wójcik (kustosz)

Dział Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych
mgr Dorota Jońska -Amanowicz (kustosz; kierownik Działu)

BiBlioteka ossolineum
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Róża Będzieszak (st. magazynier), Lesław Dereś (st. magazynier), Henryk Falkowski 
(st. magazynier – do 3 grudnia), Paulina Jaskulska (bibliotekarz), Ilona Klimowicz 
(st. magazynier), Jerzy Mazurek (bibliotekarz), Dariusz Misiak (magazynier), mgr Mariola 
Moskot (bibliotekarz), mgr Monika Owczarek (st. bibliotekarz), Grzegorz Smolis (biblio-
tekarz), Konstanty Stankiewicz (st. magazynier), Grażyna Szymanek (st. magazynier), 
Żaklina Szynkiewicz (st. bibliotekarz), Beata Teklak (magazynier)

Dział Informacji Naukowej
dr Marta Pękalska (st. kustosz dyplomowany; kierownik Działu)

mgr Joanna Grześkowiak -Stepowicz (st. kustosz), mgr Alicja Mitka (st. kustosz), 
mgr Katarzyna Podolec (st. bibliotekarz – do 30 września)

Dział Rękopisów
mgr Elżbieta Ostromęcka (st. kustosz; kierownik Działu)

dr Agata Janiak (kustosz), dr Agnieszka Knychalska -Jaskulska (st. kustosz), Aleksander 
Kubisz (st. magazynier), mgr Hanna Kulesza (st. kustosz), dr Andrzej Nowak (st. kustosz), 
dr hab. Konrad Rzemieniecki (st. kustosz), dr Tomasz Serwatka (kustosz)

Dział Starych Druków
dr Agnieszka Franczyk -Cegła (kustosz; kierownik Działu)

Mariola Kozak (st. magazynier), mgr Konrad Szymański (bibliotekarz)

Dział Kartografii
dr Mariusz Dworsatschek (st. kustosz; kierownik Działu)

mgr Piotr Galik (st. bibliotekarz)

Dział Dokumentów Życia Społecznego
mgr Andrzej Kraska -Lewalski (kustosz; p.o. kierownik Działu – od 1 października 2020), 
mgr Iwona Zygmuntowicz (st. kustosz; kierownik Działu – do 30 września 2020)
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dr Krzysztof Czarniak (bibliotekarz – od 4 kwietnia), dr Liliana Nawrot -Łakomiec 
(st. kustosz), dr Barbara Otfinowska (st. kustosz)

Dział Mikroform i Zbiorów Cyfrowych
mgr Violetta Szymczyk (st. kustosz; kierownik Działu)

mgr Sylwia Gardoń (kustosz), mgr Monika Huczek (kustosz – urlop macierzyński), 
mgr Monika Masel (st. bibliotekarz), Aleksandra Mądrzyk -Wiśniewska (specjalista 
ds. fotografii i digitalizacji), mgr Sandra Sobolewska (bibliotekarz)

Dział Kontroli Zbiorów
mgr Beata Pietrucha (kustosz; kierownik Działu)

mgr Stanisław Sowiński (kustosz)

Dział Konserwacji
mgr Katarzyna Kroczak (st. konserwator; Główny Konserwator Zbiorów ZNiO; kierownik 
Działu)

mgr Marta Drawc (st. asystent konserwatorski), mgr Bogna Górniak (st. asystent kon-
serwatorski; adiunkt konserwatorski – od 1 grudnia), Mariusz Jaskulski (st. renowator), 
Anna Kupczak (st. mistrz introligatorski), mgr Urszula Wencka (st. konserwator)

Pracownia Introligatorska
mgr Krzysztof Palka (introligator; kierownik Pracowni)

Jadwiga Błaszczyk (st. mistrz introligatorski), Mateusz Grocholski (introligator), Renata 
Kryńska (introligator), Lilia Kupczak (introligator), Grzegorz Łukomski (st. mistrz 
introligatorski), Agnieszka Mańkowska (introligator), Urszula Rudzińska (introligator), 
Barbara Żurawska (introligator)

Pracownia Reprograficzna
Halina Kreczko (specjalista ds. fotografii i digitalizacji; kierownik Działu)
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Elżbieta Ceglarek (operator skanera), Andrzej Niedźwiecki (specjalista ds. fotografii 
i digitalizacji), mgr inż. Andrzej Solnica (specjalista ds. fotografii i digitalizacji, specja-
lista ds. BHP)

Pracownicy podlegli bezpośrednio wicedyrektorowi ds. Biblioteki Ossolineum
dr Olga Tkachuk

Dział Sztuki 
mgr Joanna Błoch (adiunkt; p.o. kierownik Działu – od 1 marca do 30 września; kierownik 
Działu – od 1 października), mgr Katarzyna Kenc (st. kustosz; kierownik Działu – do 29 
lutego)

mgr Beata Długajczyk (st. kustosz), mgr Marlena Długoszewska (st. bibliotekarz – do 20 
stycznia), mgr Wojciech Gruk (asystent – od 2 listopada), mgr Joanna Kachel -Szyjka (asy-
stent – od 2 stycznia), dr Emilia Kłoda (asystent), mgr Hanna Kuś -Joachimiak (adiunkt – 
urlop macierzyński od 9 września), mgr Leszek Machnik (st. kustosz – do 13 lutego), 
mgr Małgorzata Mikuła (st. kustosz – do 27 sierpnia), dr Grzegorz Polak (adiunkt), mgr 
Alicja Przestalska (adiunkt – od 1 sierpnia), mgr Martyna Węglarska (adiunkt – od 1 lipca)

Dział Numizmatyczny
dr Łukasz Koniarek (st. kustosz; kierownik Działu)

dr Barbara Butent -Stefaniak (st. kustosz), dr Adam Degler (kustosz), mgr Robert 
Forysiak -Wójciński (adiunkt), mgr Paweł Milejski (adiunkt – od 1 lipca)

Dział Głównego Inwentaryzatora Zbiorów Muzealnych
mgr Dominika Sośnicka (Główny Inwentaryzator Zbiorów Muzealnych; kierownik 
Działu – od 1 września), mgr Alicja Przestalska (adiunkt; p.o. Główny Inwentaryzator 
Zbiorów Muzealnych; kierownik Działu – do 31 lipca)

mgr Katarzyna Bischof -Rosiak (st. dokumentalista)

Pełnomocnik Dyrektora ZNiO ds. eksploatacyjno ‑inwestycyjnych
mgr inż. Anna Sieroń

muZeum książąt luBomirskich
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Dział Edukacji Muzeum Pana Tadeusza
mgr Magdalena Musiał (kierownik Działu)

mgr Maja Kwiecińska (asystent – do 30 listopada), mgr Aldona Mikucka (adiunkt), 
mgr Kinga Łaska (adiunkt), mgr Monika Nowak (adiunkt), mgr Teresa Sokół (adiunkt)

Dział Historii i Interpretacji Pana Tadeusza
mgr Małgorzata Orzeł (st. kustosz; kierownik Działu)

dr Sabina Macioszek (adiunkt – urlop macierzyński), mgr Anita Soroko (kustosz), 
mgr Zuzanna Urbanik (adiunkt – do 18 października)

Gabinety Świadków Historii
mgr Mariusz Urbanek (kierownik Gabinetów)

dr Mateusz Palka (kustosz), dr Małgorzata Preisner -Stokłosa (kustosz), mgr Marcin 
Szyjka (adiunkt)

Gabinet Literacki Tadeusza Różewicza
mgr Dobromiła Jankowska (kierownik Gabinetu)

mgr Maria Marszałek (adiunkt)

Dział Organizacji Wydarzeń
mgr Paweł Rogowski (kierownik Działu)

Magdalena Basak (młodszy specjalista ds. digitalizacji i fotografii), mgr Joanna Flisek 
(asystent – do 30 września), mgr Adriana Myśliwiec (adiunkt), mgr Agnieszka Śrutwa 
(specjalista ds. marketingu), Paweł Zaręba (referent ds. administracji – od 14 września)

Dział Obsługi Widowni
mgr Justyna Zimna (kierownik Działu – od 6 stycznia),

muZeum pana tadeusZa
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mgr Paweł Borowy (opiekun ekspozycji), mgr Paulina Gawrońska (opiekun ekspozycji), 
Marta Gierucka (starszy opiekun ekspozycji – do 3 czerwca), Michał Gruz, Agnieszka 
Hajduk (od 9 września), Anna Lubszczyk, Jolanta Madalińska (do 8 lutego), mgr Emi-
lia Niemczyńska (do 30 czerwca), mgr Joanna Poślednia (do 31 maja), mgr Agnieszka 
Sikora, Magdalena Sozańska, Magdalena Sudoł, mgr Aleksandra Suszycka, mgr Alicja 
Waścińska, mgr Ewelina Wypchło

Sekcja Administracyjna
mgr Małgorzata Kamecka (kierownik Sekcji)

mgr Joanna Krzywak (specjalista ds. administracyjnych – do 31 marca), mgr Joanna 
Poślednia (specjalista ds. administracyjnych – od 1 czerwca), mgr Błażej Wiśniowski 
(specjalista ds. administracyjnych)

Sekcja Techniczna Muzeum Pana Tadeusza
mgr Regina Kulig -Posłuszny (kierownik Sekcji)

Dariusz Błażowski (gospodarz budynku), mgr Jarosław Mizera (specjalista ds. multime-
diów), mgr Tomasz Zatorski (specjalista ds. multimediów), Wojciech Siewior (pracownik 
do prac fizycznych)

Sprzątaczki: Joanna Kozieł, Danuta Kraśniewska, Anna Mikulska, Dorota Miłachowicz, 
Beata Misztela (do 31 sierpnia), Ewelina Wilczewska (od 12 października)

mgr Renata Łukaszewska (redaktor naczelna – od 1 września), mgr Karol Poręba (redak-
tor prowadzący; p.o. redaktor naczelny – od 1 marca do 31 sierpnia), mgr Dariusz Sośnicki 
(redaktor naczelny – od 1 stycznia do 31 maja)

mgr Agata Kempczyńska (asystentka redakcji – od 1 kwietnia; od 10 września urlop 
macierzyński), mgr Alicja Kliber (specjalistka ds. marketingu – od 1 kwietnia), mgr Anna 
Krzywania (redaktor prowadząca), mgr Beata Nawrotkiewicz (specjalistka ds. produkcji 
książek – do 28 lutego), mgr Łukasz Ragan (specjalista ds. sprzedaży książek), Zbigniew 
Wołek (magazynier), mgr Jarosław Woźniak (redaktor prowadzący – od 25 maja), mgr 
Aleksandra Wróblewska (sekretarz redakcji – od 3 lutego)

WydaWnictWo ossolineum
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Byli pracownicy Ossolineum
12 czerwca 2020 zmarła Zyta Kwiecińska, urodzona 24 października 1930 w Warsza-
wie; z wykształcenia historyk sztuki i archeolog, w latach 1955–1990 zatrudniona jako 
redaktor w Wydawnictwie Ossolineum; autorka książki o Marku Hłasce; żołnierz AK. 
Pochowana na Cmentarzu Grabiszyńskim.

2 sierpnia 2020 zmarła Zofia Dillenius, urodzona 23 stycznia 1928 we Lwowie; w latach 
1955–1988 zatrudniona jako redaktor w Wydawnictwie Ossolineum; łączniczka pułku 
„Baszta” w powstaniu warszawskim, ps. „Jodła”. Pochowana na Cmentarzu Grabiszyńskim.

11 sierpnia 2020 zmarł dr Roman Wytyczak, urodzony 22 lipca 1939 w Samborze; w Osso-
lineum pracował w latach 1989–2005 jako kierownik Gabinetu Kartografii. Pochowany 
na Cmentarzu Osobowickim.

10 września 2020 zmarł Hannibal Maria Kosiński, urodzony 7 grudnia 1949 we Wrocła-
wiu; w Ossolineum pracował w latach 1972–1994, w latach 1990–1993 był kierownikiem 
Działu Gromadzenia Zbiorów. Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim.

11 listopada 2020 zmarł Janusz Ewerman, urodzony 5 lutego 1948 we Wrocławiu; w Osso-
lineum pracował w latach 1993–2014 w Dziale Przechowywania (1993–1999), Gabinecie 
Grafiki (1999–2002), Dziale Przechowywania i Udostępniania Nowych Druków Zwartych 
(2002–2014). Pochowany na Cmentarzu Grabiszyńskim.

13 listopada 2020 zmarł Ryszard Banach, urodzony 14 października 1951 we Wrocławiu; 
w Ossolineum pracował w latach 2005–2018 w Dziale Administracyjnym jako inspektor 
nadzoru budowlanego. Pochowany na Cmentarzu przy ul. Smętnej.

Osoby związane z Ossolineum
27 października 2020 zmarł Bogusław Bednarek, urodzony 28 września 1950; wykła-
dowca akademicki, pracownik Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, 
badacz literatury i kultury średniowiecza. Wieloletni czytelnik i przyjaciel Ossolineum. 
Pochowany na Cmentarzu przy ul. Bujwida.

Zmarli W 2020 roku
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Zarządzenie nr 1 z dnia 31 stycznia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 2 z dnia 3 lutego 2020 roku w sprawie przeprowadzenia skontrum 
zbiorów specjalnych Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 3 z dnia 6 lutego 2020 roku w sprawie wypłaty dodatkowego wyna-
grodzenia rocznego pracownikom Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za rok 2019.

Zarządzenie nr 4 z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 5 z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej 
do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 6 z dnia 4 maja 2020 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wypo-
życzalni Działowej ZNiO oraz Regulaminu Wypożyczalni Miejscowej ZNiO w okresie 
epidemii koronawirusa.

Zarządzenie nr 7 z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 8 z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Załącznik nr 2. Zarządzenia Dyrektora ZNiO
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Zarządzenie nr 9 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 
przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 10 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Ubytków 
Zbiorów Bibliotecznych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 11 z dnia 8 lipca 2020 roku w sprawie powołania Komisji Zakupów 
Zbiorów Bibliotecznych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 12 z dnia 17 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania 
Zamówień Publicznych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich i ustalenia tekstu 
jednolitego.

Zarządzenie nr 13 z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany składu Komisji ds. Zbio-
rów Muzealnych Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 14 z dnia 3 sierpnia 2020 roku w sprawie w sprawie powołania Komisji 
Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówie-
nia publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich 

Zarządzenie nr 15 z dnia 14 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Prze-
targowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 16 z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Prze-
targowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 17 z dnia 2 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Prze-
targowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.
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Zarządzenie nr 18 z dnia 10 września 2020 roku w sprawie powołania Komisji Prze-
targowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich

Zarządzenie nr 19 z dnia 9 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Prze-
targowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 20 z dnia 27 października 2020 roku w sprawie powołania Komisji Prze-
targowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 21 z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Prze-
targowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 22 z dnia 9 listopada 2020 roku w sprawie powołania Komisji Prze-
targowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 23 z dnia 17 listopada 2020 roku w sprawie wprowadzenia „Instrukcji 
przeciwdziałania transmisji wirusa SARS -CoV-2 w Zakładzie Narodowym im. Ossoliń-
skich we Wrocławiu”.

Zarządzenie nr 24 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Prze-
targowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 25 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie wypłaty dodatkowego wyna-
grodzenia rocznego pracownikom Zakładu Narodowego im. Ossolińskich za rok 2020.

Zarządzenie nr 26 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie powołania zakładowych 
komisji inwentaryzacyjnych w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.
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Zarządzenie nr 27 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Prze-
targowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 28 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie powołania Komisji Prze-
targowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.

Zarządzenie nr 29 z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany składu Komisji Prze-
targowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich.
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Rodzaj zbiorów Stan na 
31.12.2019

Przybyło Ubyło Stan na 
31.12.2020

BiBlioteka Druki zwarte 951 924 10 289 333 961 880

Czasopisma 221 820 2 998 - 224 818

Rękopisy 22 671 53 - 22 724

Dokumenty 2 238 - - 2 238

Stare druki 68 299 64 - 68 363

Zbiory Działu Kartografii 29 520 177 - 29 697

DŻS 349 802 3 570 - 353 372

Zbiory Mikroform 68 576 32 - 68 608

Kopie różne 1 320 - - 1 320

Dar Wł. Bartoszewskiego 8 070* - - 8 070

Biblioteka razem 1 724 240 17 183 333 1 741 090
muZeum książąt luBomirskich Zbiory Działu Sztuki 195 763 527 - 196 290

Zbiory Działu Numizmatycznego 121 328 616 - 121 944

MKL razem 317 091 1 143 - 318 234

raZem ZBiory Znio 2 041 331 18 326 333 2 059 324

Załącznik nr 3. Zbiory ZNiO

I. Stan zbiorów ZNiO  
na koniec 2019 i 2020

* Liczba dotyczy druków zwartych i ciągłych.
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Czytelnie Liczba miejsc* Odwiedziny Liczba udostępnionych 
jednostek

z kolekcji 
podstawowej

z księgozbioru
podręcznego

BiBlioteka Główna 82 2 801 16 776 678

Rękopisów 8 288 1 267 700

Starych Druków 10 50 264 18

Działu 
Kartografii

2 28 130 14

DŻS 4 22 3 500 20

Mikroform 17 353 1 415 211

Czasopism 27 208 2 127 24

raZem cZytelnie BiBlioteki 150 3 750 25 479 1 665

muZeum książąt luBomirskich Działu Sztuki 6 81 910 279

raZem cZytelnie Zakładu 156 3 831 26 389 1 944

II. Wykorzystanie zbiorów 
w czytelniach

* Liczba miejsc w czytelni odpowiada okresowi od 1 stycznia do 12 marca 2020. Po wprowadze-
niu obostrzeń w związku z pandemią jednorazowo ze wszystkich czytelni mogło korzystać 18 
czytelników.
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Rodzaj zbiorów Z zakupów Z darów* Z zasobów 
własnych

2019 2020 2019 2020 2020

BiBlioteka Druki zwarte 363 674,67 347 756,44 134 167,00 94 558,25 -

Czasopisma 137 676,58 123 702,49 42 500,00 48 500,00 -

Rękopisy 53 754,00 - 76 412,00 53 500,00 -

Stare druki 22 080,48 14 086,00 4 900,00 14 000,00 7 700,00**

Zbiory Działu Kartografii 8 350,00 3 654,00 475,00 6 815,00 -

DŻS 425,00 36 400,00 135 611,00 109 197,00 -

Zbiory Mikroform 161 826,65 38 300,72 100,00 20,00 -

Biblioteka razem 747 787,38 563 899,65 394 165,00 326 590,25 7 700,00
muZeum książąt luBomirskich Dział Sztuki zbiory 38 322,00 154 227,00 55 080,00 35 091,00 26,30***

m.p.* - - 13 795,00 892,00 5 485,00****

Dział  
Numizmatyczny 3 251,00 9 626,60 468 210,00 483 725,00 -

MKL razem 41 573,00 163 853,60 537 085,00 519 708,00 5 511,30
raZem ZBiory Zakładu narodoWego im. ossoliŃskich 789 360,38 727 753,25 931 250,00 846 298,25 13 211,30

III. Wydatki na zakup 
zbiorów oraz wartość darów 
w latach 2019 i 2020

* materiały pomocnicze 
** Wartość nieopracowanych wcześniej zasobów Działu (tzw. defektów) oraz obiektów przekaza-

nych z magazynu głównego ZNiO.
*** Wartość włączonych do kolekcji rzemiosła 20 mebli, stanowiących wcześniej środki trwałe 

Zakładu, zgodna z bilansem likwidacyjnym PAN z 1995 roku.
**** Wartość 60 obiektów przekazanych z innych Działów.
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 1. Dariusz Sośnicki, Opodal – nieopodal – artykuł o pracy redaktora książek, „Znak” 
2020, nr 2. Autor artykułu był redaktorem naczelnym Wydawnictwa Ossolineum.

 2. Beata Maciejewska, Pamiętajmy o nich – wystawa „Powojenne wrocławianki i ich 
dzieła. Przybliżona sylwetka Zofii Gostomskiej, pracownicy lwowskiego Ossolineum, 

„Gazeta Wyborcza – Wrocław” 2020, nr 26 z 1–2 lutego.
 3. Dorota Oczak -Stach, Kino wiecznie zbuntowane, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 2020, 

nr 10 z 14 stycznia. Artykuł dotyczy rozpoczynającego się wówczas w Muzeum Pana 
Tadeusza przeglądu filmów „«Ręce do góry!» Rebelia w kinie krajów V4” i wydarzeń 
towarzyszących.

 4. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” [dodatek „Co Jest Grane”] 2020, nr 19 z 24 stycznia. 
Informacja o rozpoczynającym się w Muzeum Pana Tadeusza przeglądzie filmów 

„«Ręce do góry!» Rebelia w kinie krajów V4” (przedrukowana ponownie w nr 25 
z 31 stycznia).

 5. „Gazeta Wyborcza” 2020, nr 7 z 10 stycznia. Informacja o ogłoszonym przez Ossoli-
neum konkursie na opracowanie koncepcji aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt 
Lubomirskich we Wrocławiu.

 6. Justyna Sobolewska, Wędrowiec czytelnik, „Polityka” 2020, nr 3 z 15–21 stycznia. 
Artykuł dotyczy wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum książki W.G. Sebalda 
Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze.

 7. „Gazeta Wrocławska” 2020, nr 16 z 21 stycznia. Informacja o ofercie przygotowanej 
przez Muzeum Pana Tadeusza z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka.

 8. Adriana Prodeus, Wypijmy za błędy, „Kino” 2020, nr 3. Recenzja książki Michała 
Piepiórki Rockefellerowie i Marks nad Warszawą. Polskie filmy fabularne wobec 
transformacji gospodarczej, wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum.

 9. Premiera „Mapa Anny”, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” [dodatek „Co Jest Grane”] 
2020, nr 31 z 7 lutego. Informacja o spotkaniu w MPT z czeskim pisarzem Markiem 
Sindelką.

Załącznik nr 4. Obecność ZNiO w mediach

Prasa
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 10. Karol Franczak, Podsłuchiwanie katastrof, „Tygodnik Powszechny” 2020, nr  9 
z 1 marca. Recenzja wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum książki W.G. Sebalda 
Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze.

 11. Tomasz Fiałkowski (Lektor), Radość Szabatu, „Tygodnik Powszechny” 2020, nr 8 
z 23 lutego. Felieton o wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum książce Archiwum 
Ringelbluma. Antologia.

 12. Renata Diaz -Szmidt, Literatury portugalskiej zmagania z pustką, „Nowe Książki” 2020, 
nr 2. Recenzja wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum książki Ewy Łukaszczyk 
Mgławica Pessoa. Literatura portugalska od romantyzmu do współczesności.

 13. Stał dwór szlachecki, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” [dodatek „Co Jest Grane”] 
2020, nr z 6 marca. Informacja o czynnej w MPT wystawie fotografii Waldemara 
Śliwczyńskiego.

 14. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” [dodatek „Co Jest Grane”] 2020, nr z 6 marca. Infor-
macja o trwającym w MPT przeglądzie filmów „«Ręce do góry!» Rebelia w kinie 
krajów V4”.

 15. Jerzy Paszek, Eseje i felietony profesora Wyki, „Śląsk” 2020, nr 2. Recenzja wydanej 
przez Wydawnictwo Ossolineum książki Wybór pism Kazimierza Wyki.

 16. Wojciech Stanisławski, Imię Natan, imię Dawid, „Sieci” 2020, nr z 9 marca. Recenzja 
wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum książki Archiwum Ringelbluma. Antologia.

 17. Albert Iwański, Jak o Kresach we Lwowie dyskutowali, przy tym do oczu sobie nie skakali, 
„Kurier Galicyjski” 2020, nr 5 z 17–30 marca. Artykuł o debacie Mędrzecki–Hrycak.

 18. Andrzej Zwoliński, Na spektakl Capitolu, do zoo lub muzeum? To znajdziesz w sieci, 
„Gazeta Wrocławska” 2020, nr z 21 marca. Informacja o ofercie kulturalnej Wrocławia, 
m.in. Ossolineum.

 19. Hanna Wieczorek, #zostańwdomu. Wirtualne zwiedzanie wrocławskich muzeów, 
„Gazeta Wrocławska” 2020, nr z 24 marca. Informacja m.in. o tym, w jaki sposób 
korzystać ze zbiorów Ossolineum online.

 20. Hanna Wieczorek, Zdalnych bibliotek czar, „Gazeta Wrocławska” 2020, nr z 25 marca. 
Artykuł dotyczy zbiorów Biblioteki Ossolineum dostępnych online.

 21. Wojciech Stanisławski, Plejada znad czarnych jezior, „Sieci” 2020, nr z 30 marca. 
Recenzja wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum książki Żagary. Antologia poezji.

 22. Maciej Urbanowski, Wyka czyli pragnienie trwałości, „Nowe Książki” 2020, nr 3. 
Recenzja wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum książki Wybór pism Kazimierza 
Wyki.
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 23. „Nowe Książki” [dodatek „Kurier Nowych Książek”] 2020, nr 3. Nota dotycząca 
wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum książki Żagary. Antologia poezji.

 24. Marcin Cielecki, Zapisać, dać świadectwo, „Gość Niedzielny” 2020, nr z 12 kwietnia. 
Recenzja wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum książki Archiwum Ringelbluma. 
Antologia.

 25. Władysław Bartoszewski on -line, „Kurier Szczeciński” 2020, nr z 5 maja. Informacja 
dotyczy wystawy poświęconej Władysławowi Bartoszewskiemu na Uniwersytecie 
Europejskim Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Wystawa przygotowana przy współ-
udziale pracowników Gabinetów Świadków Historii MPT jest dostępna online.

 26. Rafał Zieliński, Muzea już zapraszają, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 2020, nr 111 
z 13 maja. Informacja m.in. o zakresie, w jakim MPT będzie otwarte dla zwiedzających.

 27. Wirtualna Noc Muzeów już w ten weekend, „Gazeta Wrocławska” 2020, nr 114 
z 16–17 maja. Informacja m.in. o uczestnictwie Ossolineum w Nocy Muzeów.

 28. Eliza Kącka, Czytanie w bliznach, „Znak” 2020, nr 5. Recenzja wydanej przez Wydaw-
nictwo Ossolineum książki Grzegorza Jankowicza Blizny. Eseje.

 29. Marek Kozubal, Na straży wolności i demokracji, „Rzeczpospolita” 2020, nr 130 
z  4 czerwca. Informacja o  przyznaniu Hannie Suchockiej Nagrody im. Jana 
Nowaka -Jeziorańskiego.

 30. Karolina Kijek, Profesor Hanna Suchocka, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 2020, nr 131 
z 5 czerwca. Sylwetka Hanny Suchockiej w związku z przyznaniem jej Nagrody 
im. Jana Nowaka -Jeziorańskiego.

 31. Zuzanna Dąbrowska, Jak tworzyć wspólne dobro, „Rzeczpospolita” 2020, nr 131 
z 5 czerwca. Wywiad z Hanną Suchocką oraz informacja o przyznaniu jej Nagrody 
im. Jana Nowaka -Jeziorańskiego.

 32. Marcin Lutomierski, „Pan Tadeusz” inaczej czytany, „Nowe Książki” 2020, 
nr 6 z czerwca 2020. Recenzja wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum książki 
Jana Tomkowskiego „Pan Tadeusz” – poemat metafizyczny.

 33. Tomasz Mizerkiewicz, Nowa, Druga Awangarda, „Nowe Książki” 2020, nr 6. Recenzja 
wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum książki Żagary. Antologia poezji.

 34. Artur Madaliński, Ślady rozproszenia, „Nowe Książki” 2020, nr 6. Recenzja wyda-
nej przez Wydawnictwo Ossolineum książki W.G. Sebalda Opis nieszczęścia. Eseje 
o literaturze.
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 35. Beata Maciejewska, Kto urządzi Lubomirskich, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 2020, 
nr 160 z 10 lipca. Artykuł dotyczy realizowanego przedsięwzięcia budowy Muzeum 
Książąt Lubomirskich oraz wyników konkursu na koncepcję wystawy stałej.

 36. Rafał Zieliński, Jak w 2020 roku być wieszczem Polski, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 
2020, nr 173 z 25–26 lipca. Artykuł dotyczy organizowanego w Muzeum Pana Tade-
usza IV Festiwalu Tradycji Literackich.

 37. „Gazeta Krakowska” 2020, nr 178 z 31 lipca. Krótki biogram Władysława Wisłockiego, 
który w XIX wieku był kustoszem w Ossolineum.

 38. Piotr Kosiewski, Wojciech Konończyk, O cudze dbać jak o własne, „Rzeczpospolita” 
2020, nr 155 z 4–5 lipca. Artykuł o konieczności współpracy z Białorusią i Ukrainą 
w celu utrzymania i ochrony pozostałej tam polskiej spuścizny kulturowej. Jako pozy-
tywny przykład udanych działań autorzy podają współpracę Ossolineum z Lwowską 
Narodową Naukową Biblioteką Ukrainy im. W. Stefanyka we Lwowie.

 39. „Odra” [rubryka „Informacje”] 2020, nr 7–8. Informacja o przyznaniu Nagrody 
im. Jana Nowaka -Jeziorańskiego Hannie Suchockiej.

 40. „Książki. Magazyn do Czytania” 2020, nr 4. Informacja o odbywającej się w MPT 
czwartej edycji Festiwalu Tradycji Literackich.

 41. Olga Ciwkacz, Znaczenie historii „małej ojczyzny”. August Bielowski „Pokucie”, „Kurier 
Galicyjski” 2020, nr 16. Artykuł poświęcony postaci Augusta Bielowskiego, dyrektora 
Ossolineum w latach 1869-1876, i jego pracy naukowej poświęconej Pokuciu.

 42. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 2020, nr 191 z 17 sierpnia. Nekrolog Romana Wyty-
czaka, emerytowanego pracownika ZNiO.

 43. Maciej Stroiński, C.K. pisarze, „Odra” 2020, nr 9. Recenzja wydanej przez Wydaw-
nictwo Ossolineum książki W.G. Sebalda Opis nieszczęścia. Eseje o literaturze.

 44. Magdalena Bajer, Podjęta ciągłość, „Odra” 2020, nr 9. Artykuł poświęcony historii 
i obecnej kondycji Ossolineum.

 45. Piotr Kitraszewicz, Krakowska Spółka Wydawnicza, „Magazyn Literacki Książki” 
2020, nr 9. Artykuł o historii serii Biblioteka Narodowa, od powstania do odkupienia 
jej przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich.

 46. Wojciech Konończuk, Piotr Kosiewski, Nie tylko Ossolineum, „Nowa Europa 
Wschodnia” 2020, nr 5 z 10–19 września. Artykuł dotyczy problemu pozostających 
na Wschodzie polskich dóbr kultury i współpracy Ossolineum z Ukrainą.

 47. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” [dodatek „Co Jest Grane”] 2020, nr 207 z 4 września. 
Zaproszenie do MPT na Narodowe Czytanie Balladyny.
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 48. Rafał Zieliński, Podróż po kulturze i historii, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” [dodatek 
„Co Jest Grane”] 2020, nr 213 z 11 września. Artykuł dotyczy wydarzeń zorganizowa-
nych we Wrocławiu w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa, m.in. przez Ossolineum.

 49. Marek Kozubal, Nagroda dla Hanny Suchockiej, „Rzeczpospolita” 2020, nr 230 
z 1 października. Artykuł dotyczy przyznania Hannie Suchockiej Nagrody im. Jana 
Nowaka -Jeziorańskiego.

 50. „Gazeta Polska Codziennie” 2020, nr 231 z 2 października. Informacja o wirtualnej 
wystawie Złota epoka Jagiellonów.

 51. Suchocka laureatką, „Gazeta Wyborcza – Wrocław” 2020, nr 233 z 5 paździer-
nika. Informacja o uroczystości wręczenia Hannie Suchockiej Nagrody im. Jana 
Nowaka -Jeziorańskiego.

 52. Nagroda Jeziorańskiego dla Hanny Suchockiej, „Gazeta Wrocławska” 2020, nr 233 
z 5 października. Informacja o uroczystości wręczenia Hannie Suchockiej Nagrody 
im. Jana Nowaka -Jeziorańskiego.

 53. Marek Kozubal, Poszukiwanie języka dialogu, „Rzeczpospolita” 2020, nr 233 z 5 paź-
dziernika. Informacja o uroczystości wręczenia Hannie Suchockiej Nagrody im. Jana 
Nowaka -Jeziorańskiego.

 54. „Tygodnik Powszechny” 2020, nr 41 z 11 października. Reklama wirtualnej wystawy 
Złota epoka Jagiellonów.

 55. „Gazeta Wyborcza – Wrocław” [dodatek „Co Jest Grane”] 2020, nr 249 z 23 paź-
dziernika. Informacja o spotkaniu autorskim (online) z Joanną Hytrek -Hryciuk 
zorganizowanym przez MPT.

 56. Magda Piekarska, Wyspa skarbów, „Wysokie Obcasy Extra” 2020, nr 11. Artykuł 
m.in. o historii odnalezienia po wojnie rękopisu Pana Tadeusza.

 57. Marek Kozubal, Spór o spuściznę Bradla, „Rzeczpospolita” 2020, nr 272 z 20 listopada. 
Artykuł dotyczy realizacji postanowień testamentu wdowy po Kazimierzu Leskim.

 58. Janusz Drzewucki, Kanon Kazimierza Wyki, „Twórczość” 2020, nr 11. Recenzja 
wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum książki Wybór pism Kazimierza Wyki.

 59. Iwona Zielińska, Kobiety odważne, mądre, wyjątkowe… One były tu pierwsze, „Gazeta 
Wrocławska” 2020, nr 237 z 4–6 grudnia. Artykuł dotyczy pionierek wrocławskich, 
m.in. Zofii Gostomskiej -Zarzyckiej, która w latach dwudziestych i trzydziestych 
XX wieku pracowała w lwowskim Ossolineum.

 60. Olga Wróbel, Z epoki, z kraju i ze świata, „Książki. Magazyn do Czytania” [rubryka 
„Wróbel poleca klasykę”] 2020, nr 6. Wśród rekomendowanych książek znalazła się 
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powieść Marii Dąbrowskiej Noce i dnie i zapowiedź jej wydania przez Wydawnictwo 
Ossolineum w serii Biblioteka Narodowa.

 61. Łukasz Musiał, Kino Kafka przedstawia!, „Rzeczpospolita” 2020, nr 297 z 19–20 
grudnia. Fragment posłowia do wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum książki 
Hannsa Zischlera Kafka idzie do kina.

 1. 7 stycznia, „Nie przegap!” (TVP3 Wrocław) – Marcin Hamkało opowiedział o wysta-
wie #Zapolska i wydarzeniach jej towarzyszących.

 2. 13 stycznia, „Wiadomości” (Radio RAM) – o przeglądzie filmowym „«Ręce do góry!» 
Rebelia w kinie krajów V4” w kinie Popiół i Diament w MPT. Również: TOK FM, 
Radio Pogoda Wrocław, Radio Złote Przeboje, Polskie Radio Program 2, Polskie 
Radio Wrocław – z komentarzem Joanny Flisek.

 3. 16 stycznia, „Wiadomości” (Radio RAM) – o ogłoszonym przez ZNiO konkursie na 
aranżację wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich. Również: Polskie Radio 
Program 2, Radio Pogoda Wrocław, Radio Zet, Radio Złote Przeboje, Polskie Radio 
Opole.

 4. 3 lutego, „Nie przegap!” (TVP3 Wrocław) – rozmowa z Marcinem Hamkałą m.in. 
o ogłoszonym przez ZNiO konkursie na aranżację wystawy stałej Muzeum Książąt 
Lubomirskich.

 5. 29 lutego, „Xięgarnia” (TVN24) – o wydanej przez Wydawnictwo Ossolineum książce 
Archiwum Ringelbluma. Antologia.

 6. 8 marca, „Wiadomości” (Polskie Radio Wrocław) – Małgorzata Orzeł opowiada 
o czynnej w MPT wystawie Stał dwór szlachecki. Również: Radio RAM, Polskie Radio 
Program 2.

 7. 16 marca, „Fakty” (TVP3 Wrocław) – MPT proponuje wirtualne zwiedzanie, zachęca 
Marcin Hamkało. Również: TVP Polonia, Polskie Radio Wrocław, Radio RAM.

 8. 22 marca (Radio Złote Przeboje) – przegląd wydarzeń kulturalnych online, m.in. 
o ofercie MPT.

 9. 26 marca (Polskie Radio Program 2) – wypowiedź Doroty Sidorowicz -Mulak na 
temat dostępnych w DBC pozycji ze zbiorów Ossolineum.

 10. 28 marca (Polskie Radio Program 2) – nowa oferta online przygotowana przez MPT, 
wypowiedź Marcina Hamkały. Również: Meloradio Warszawa.

Radio i telewizja –  
wybrane audycje
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 11. 8 kwietnia (Meloradio Warszawa) – informacja o przygotowanej przez Wydawnictwo 
Ossolineum ofercie e -booków.

 12. 12 maja, „Fakty” (TVP3 Wrocław) – otwarcie MPT w drugim etapie znoszenia 
obostrzeń, o ograniczonym zakresie zwiedzania mówi Marcin Hamkało.

 13. 16 maja, „Wiadomości” (Radio Złote Przeboje) – informacje o Wirtualnej Nocy 
Muzeów. Również: Radio Pogoda Wrocław, Polskie Radio Program 1, Polskie Radio 
Wrocław, Radio RAM, Radio ZET.

 14. 4 czerwca, „Wiadomości” (Radio RAM) – informacja o przyznaniu Hannie Suchockiej 
Nagrody im. Jana Nowaka -Jeziorańskiego. Również: Radio Złote Przeboje, Radio 
Pogoda Wrocław.

 15. 16 czerwca, „Wiadomości” (Polskie Radio Program 2) – informacja o czynnej w MPT 
wystawie zdjęć Czesława Czaplińskiego Portrety z historią.

 16. 17 lipca, „Wiadomości” (Radio RAM) – informacja o czynnej w MPT prezentacji 
dwunastu koncepcji aranżacji wystawy stałej Muzeum Książąt Lubomirskich.

 17. 30 lipca, „Wrocław się!” (TVP3 Wrocław) – atrakcje wrocławskiego rynku, o MPT 
opowiada Marcin Hamkało.

 18. 7 września, „Fakty” (TVP3 Wrocław) – relacja z Narodowego Czytania Balladyny 
Juliusza Słowackiego w MPT.

 19. 25 września, „Rozmowa faktów” (TVP3 Wrocław) – rozmowa z Dorotą Sidorowicz-
-Mulak na temat wystawy wirtualnej Złota epoka Jagiellonów.

 20. 5 października, „Fakty” (TVP3 Wrocław) – relacja z uroczystości wręczenia Han-
nie Suchockiej Nagrody im. Jana Nowaka -Jeziorańskiego. Również: Polskie Radio 
Wrocław, Radio Pogoda, Radio RAM, Radio Złote Przeboje Wrocław.

 21. 8–14 października (Polskie Radio Wrocław) – kampania spotów reklamowych 
promujących wystawę wirtualną Złota epoka Jagiellonów.

 22. 17 października, „Nie przegap!” (TVP3 Wrocław) – wywiad z Dorotą Sidorowicz-
-Mulak promujący wystawę wirtualną Złota epoka Jagiellonów.

 23. 4 grudnia, „Wrocław się!” (TVP3 Wrocław) – wizyta w MPT, rozmowa z Marcinem 
Hamkałą na temat oferty online przygotowanej przez Muzeum.

 24. 21 grudnia, „Wiadomości” (Polskie Radio Wrocław) – zapowiedź spektaklu integra-
cyjnego Zosia i słuchowiska Ptaki nocne przygotowanych w MPT w ramach projektu 

„Mickiewicz. Transmisja”; o projekcie opowiada Magdalena Basak. Również: Radio 
RAM.
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W 2020 roku Dział Finansowo -Księgowy rozliczył i monitorował łącznie 21 dotacji.

 1. „Konserwacja i digitalizacja zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego imienia 
Ossolińskich we Wrocławiu” ze środków Mechanizmu Finansowego EOG na 
kwotę 1 046 811 EUR.
zakończenie rzeczowe projektu: 30 kwietnia 2011,
zakończenie finansowe projektu: 31 grudnia 2011,
zakończenie umowy oraz sprawozdawczości z monitorowania trwałości pro-
jektu i uzyskanych wskaźników oraz utrzymania miejsc pracy: 31 grudnia 2021.

 2. „Muzeum Pana Tadeusza we Wrocławiu – innowacyjna przestrzeń – eduka‑
cja przez kulturę”. Projekt finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego 2009–2014 roku, w ramach programu „Konserwacja i rewitalizacja 
dziedzictwa kulturowego”.
czas realizacji zadania: I kwartał 2014 – II kwartał 2016,
koszty kwalifikowalne: 37 809 815,71 PLN,
całkowity koszt projektu: 44 817 300,12 PLN,
zakończenie umowy oraz sprawozdawczości z monitorowania trwałości pro-
jektu i uzyskanych wskaźników oraz utrzymania miejsc pracy: 31 grudnia 2021.

W przypadku wszystkich zakończonych i monitorowanych projektów corocznie skła-
dane jest sprawozdanie z trwałości projektu oraz utrzymania wskaźników rezultatów.

 1. „Festiwal Tradycji Literackich. Rozdział IV”
cel projektu: promocja twórczości polskich pisarzy – Adama Mickiewicza oraz 
Witolda Gombrowicza. Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach programu „Promocja Czytelnictwa 2020”.

Dotacje zakończone, 
monitorowane –  
ze środków zagranicznych

Zakończone dotacje 
roczne realizowane oraz 
wieloletnie – ze środków 
krajowych

Załącznik nr 5. Projekty dofinansowane  
ze środków europejskich oraz innych źródeł
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całkowity koszt zadania: 68 700,00 PLN,
kwota dofinansowania: 54 900,00 PLN,
wkład własny znio: 13 800,00 PLN,
termin realizacji projektu: 1 stycznia – 31 grudnia 2020.

 2. „Złota epoka Jagiellonów – wystawa wirtualna”. Projekt dofinansowany ze 
środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, którego dysponentem 
jest Narodowe Centrum Kultury w ramach zadania publicznego „Kultura w sieci 
2020”.
cel projektu: przygotowanie oraz uruchomienie wirtualnej wystawy Złota 
epoka Jagiellonów.
całkowity koszt zadania: 109 260,30 PLN,
kwota dofinansowania: 99 000,00 PLN,
wkład własny znio: 10 260,30 PLN,
termin realizacji zadania: 1 maja – 31 października 2020.

 3. Wakacyjne warsztaty dla dzieci w Muzeum Pana Tadeusza. Projekt dofinanso-
wany ze środków Województwa Dolnośląskiego w ramach zadania publicznego 

„Edukacja kulturalna dzieci i młodzieży”.
cel projektu: organizacja cyklu bezpłatnych wakacyjnych warsztatów muzeal-
nych online.
całkowity koszt zadania: 16 182,38 PLN,
kwota dofinansowania: 10 000,00 PLN,
wkład własny znio: 6 182,38 PLN,
termin realizacji zadania: 1 maja – 30 listopada 2020.

 4. Zwiększenie dostępności zasobów Ossolineum dla osób niepełnosprawnych. 
Projekt dofinansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
cel projektu: zakup wyposażenia do pomieszczeń w gmachu głównym ZNiO 
przy ul. Szewskiej 37 w celu ulepszenia ich funkcji związanych ze statutową dzia-
łalnością ZNiO; poprawa dostępności zasobów dla osób niepełnosprawnych.
całkowity koszt zadania: 300 000,00 PLN,
kwota dofinansowania: 300 000,00 PLN,
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termin realizacji zadania: 1 czerwca – 15 grudnia 2020.

 5. „«Ojczyznę kochać trzeba i szanować». Misja: książki”. Projekt dofinansowany 
ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu „Patrio-
tyzm jutra 2019”.
cel projektu: kształtowanie nowoczesnego rozumienia patriotyzmu, dostoso-
wanego do wyzwań współczesności, do zagrożeń, ale i potrzeb, jakie stawia przed 
świadomymi obywatelami XXI wiek.
całkowity koszt zadania: 56 487,03 PLN,
kwota dofinansowania: 44 000,00 PLN,
wkład własny znio: 12 487,03 PLN,
termin realizacji zadania: 23 czerwca – 2 grudnia 2020.

 6. „#muzealniaki. Szkolenie dla kadr instytucji kultury. Przedszkolaki”. Projekt 
finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzą-
cych z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu „Edukacja kulturalna”.
cel projektu: organizacja szkoleń przeznaczonych dla kadr instytucji kultury.
całkowity koszt zadania: 29 097,63 PLN,
kwota finansowania: 29 097,63 PLN,
termin realizacji zadania: 1 lipca – 27 listopada 2020.

 7. „Mickiewicz. Transmisja – spektakl integracyjny i słuchowisko online”. Projekt 
finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach 
realizacji programu „Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży”.
cel projektu: organizacja spektaklu teatralnego i słuchowiska radiowego.
całkowity koszt zadania: 62 000,00 PLN,
kwota finansowania: 62 000,00 PLN,
termin realizacji zadania: 15 września – 31 grudnia 2020.

 8. Wydanie książki Hannsa Zischlera Kafka idzie do kina w przekładzie Małgorzaty 
Łukasiewicz. Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego w ramach programu „Literatura”.
całkowity koszt zadania: 33 447,46 PLN,
kwota dofinansowania: 16 723,73 PLN,
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wkład własny znio: 14 319,95 PLN,
przychody: 2 403,78 PLN,
termin realizacji zadania: 1 stycznia – 31 grudnia 2020.

 9. Wydanie książki Zwrot przez współczesną. Pryzmaty Arkadiusza Żychlińskiego. 
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodo-
wego w ramach programu „Literatura”.
całkowity koszt zadania: 34 766,33 PLN,
kwota dofinansowania: 17 383,16 PLN,
wkład własny znio: 9 703,17 PLN,
przychody: 7 680,00 PLN,
termin realizacji zadania: 1 stycznia – 31 grudnia 2020.

 10. Publikacja dwujęzycznego albumu pt. Rysunki artystów polskich z Muzeum 
Lubomirskich we Lwowie. Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 
w ramach programu „Ochrona dziedzictwa kulturowego za granicą”.
całkowity koszt zadania: 26 000,00 PLN,
kwota finansowania: 26 000,00 PLN,
termin realizacji zadania: 1 września – 31 grudnia 2020.

 11. Publikacja książki Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej pod redakcją 
Doroty Sidorowicz ‑Mulak i Agnieszki Franczyk ‑Cegły. Projekt dofinansowany 
ze środków Fundacji Lanckorońskich.
całkowity koszt zadania: 62 489,74 PLN,
kwota dofinansowania: 47 695,00 PLN,
wkład własny znio: 14 794,74 PLN,
termin realizacji zadania: 1 stycznia 2020 – 5 lutego 2021.
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 1. Wydanie książki Erica Griffithsa If Not Critical w przekładzie Barbary 
Kopeć ‑Umiastowskiej.
Dotacja celowa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach programu „Literatura”.
Zadanie na lata 2020–2021.
całkowity koszt zadania: 58 506,00 PLN,
wkład własny znio: 16 503,00 PLN,
przychody: 12 900,00 PLN,
kwota dotacji: 29 103,00 PLN;
rok 2020 – kwota ogółem: 26 759,00 PLN,
wkład własny: 11 336,00 PLN,
dotacja: 15 423,00 PLN;
rok 2021 – kwota ogółem: 31 747,00 PLN,
wkład własny: 5 167,00 PLN,
przychody: 12 900,00 PLN,
dotacja: 13 680,00 PLN.

 2. „Gabinet Kultury Współczesnej Wrocławia”.
Projekt finansowany ze środków Gminy Wrocław.
Zadanie na lata 2018–2020.
cel projektu: gromadzenie, archiwizowanie, ewidencja, opracowanie i udostęp-
nianie w formie tradycyjnej i cyfrowej materiałów związanych ze współczesnym 
życiem kulturalnym miasta.
całkowity koszt projektu: 231 000,00 PLN,
wkład własny znio: 21 000,00 PLN,
kwota dofinansowania: 210 000,00 PLN.

 3. Modernizacja infrastruktury informatycznej dla potrzeb Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich. 
Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach realizacji dotacji celowej.
Zadanie na lata 2020–2021.
cel projektu: modernizacja systemów informatycznych poprzez wdrożenie 
elektronicznego systemu obiegu dokumentów oraz wymianę strony internetowej, 

Trwające dotacje 
wieloletnie – ze środków 
krajowych
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komputerów i systemów inwentarzowych muzealiów. Projekt rozszerzono 
o modernizację infrastruktury teleinformatycznej oraz przebudowę instalacji 
chłodniczej Magazynu Starych Druków.
całkowity koszt zadania: 1 468 143,00 PLN,
kwota finansowania: 1 468 143,00 PLN;
rok 2020 – kwota ogółem: 500 000,00 PLN,
rok 2021 – kwota ogółem: 968 143,00 PLN.

 4. Budowa Gmachu Muzeum książąt Lubomirskich we Wrocławiu.
Projekt finansowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
w ramach realizacji dotacji celowej. Realizację zadania rozpoczęto w 2020 roku, 
wydatkowanie środków przesunięto na 2021 rok jako środki niewygasające.
Zadanie na lata 2020–2021.
cel projektu: wydatki inwestycyjne na budowę Muzeum Książąt Lubomirskich.
całkowity koszt zadania: 1 100 000,00 PLN,
kwota finansowania: 1 100 000,00 PLN;
rok 2020 – kwota ogółem: 0,00 PLN,
rok 2021 – kwota ogółem: 1 100 000,00 PLN.

 5. Wykłady Ossolińskie popularyzujące badania Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich. 
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę.
Zadanie na lata 2019–2020.
cel projektu: upowszechnianie działalności badawczej Ossolineum oraz zwięk-
szenie zainteresowania dotychczasowym dorobkiem naukowym ZNiO poprzez 
organizację 16 wykładów pt. Z Ossolińskiej kolekcji.
całkowity koszt zadania: 55 962,68 PLN,
wkład własny znio: 5 709,00 PLN,
kwota dofinansowania: 55 962,68 PLN;
rok 2019 – kwota ogółem: 24 018,00 PLN,
wkład własny: 3 576,08 PLN,
dotacja: 20 441,92 PLN;
rok 2020 – kwota ogółem: 31 944,68 PLN,
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wkład własny: 2 132,92 PLN,
dotacja: 29 811,76 PLN.

 6. Digitalizacja rękopisów z historycznych kolekcji Ossolineum pozostałych we 
Lwowie oraz cyfryzacja zbioru prasy polskiej w Lwowskiej Narodowej Nauko‑
wej Bibliotece Ukrainy im. W. Stefanyka we Lwowie.
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
w ramach zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę.
Zadanie na lata 2019–2020.
cel projektu: utrzymanie unikatowych w skali kraju zasobów bibliotecznych 
o istotnym znaczeniu dla nauki lub jej dziedzictwa oraz udostępnianie zdigitalizo-
wanych zasobów bibliotecznych w formie elektronicznej.
całkowity koszt zadania: 192 460,09 PLN,
wkład własny znio: 43 349,68 PLN,
kwota dofinansowania: 192 460,09 PLN;
rok 2019 – kwota ogółem: 145 447,21 PLN,
wkład własny: 17 961,76 PLN,
dotacja: 127 485,45 PLN;
rok 2020 – kwota ogółem: 47 012,88 PLN,
wkład własny: 25 387,92 PLN,
dotacja: 21 624,96 PLN.

 1. „«Ręce do góry!» Rebelia w kinie krajów V4”.
Zadanie sfinansowane dotacją celową z Programu Grantów Wyszehradzkich Mię-
dzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Zadanie na lata 2019–2020.
cel projektu: celem projektu filmowego „«Ręce do góry!» Bunt w kinie krajów 
V4” było pokazanie widzom, w jaki sposób kino kształtowało i odzwierciedlało 
postawy i opór społeczny w krajach wyszehradzkich. W ramach programu towa-
rzyszącego odbyły się cztery debaty oraz cztery wydarzenia artystyczne, podczas 
których artyści z krajów V4 stworzyli materiały audiowizualne oscylujące wokół 
tematyki buntu. Materiały zostały następnie przedstawione szerszej publiczności.
dotacja: 30 830,00 EUR.

Trwające dotacje 
wieloletnie – ze środków 
zagranicznych
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 2. „Mr and Mrs Courier”.
Zadanie sfinansowane grantem federalnym z Departamentu Stanów USA, Amba-
sada USA Warszawa.
Zadanie na lata 2019–2021.
cel projektu: projekt edukacyjny na temat Jana Nowaka -Jeziorańskiego i relacji 
polsko -amerykańskich w okresie prl.
dotacja: 16 000,00 USD.
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