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Wstęp
Załoŗona przez Tytusa DziałyŐskiego Biblioteka Kórnicka, jedna
z najstarszych placówek bibliotecznych w kraju, z unikatowymi zbiorami
piśmiennictwa i muzealiów zaliczonymi do narodowego zasobu bibliotecznego,
zgodnie z postanowieniami swego statutu gromadzi publikacje wiģŗģce się
z historiģ kultury i literatury polskiej i obcej, opracowuje materiały ņródłowe,
archiwizuje, digitalizuje oraz udostępnia w internetowej Wielkopolskiej Bibliotece
Cyfrowej zbiory specjalne, druki i czasopisma XIX-wieczne, a takŗe wydaje własny
periodyk: Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej. W roku 2007 wyszedł kolejny, 28
zeszyt tego wydawnictwa, opracowany redakcyjnie przez doc. Barbarę Wysockģ.
Zbiory kórnickie wzbogaciły się o kolejne, ciekawe, niezwykle cenne pozycje
zarówno pośród druków nowych, jak i rękopisów, starodruków, dokumentów
kartograficznych i muzealiów. Do księgozbioru nowych druków weszła kolekcja
profesor Moniki Hamanowej, obejmujģca łģcznie 227 tytułów, z których
największģ wartość majģ XIX i XX-wieczne wydania dzieł zbiorowych niemieckich
klasyków literatury pięknej: J.W. Goethego, H. Manna, F. von Schillera, H. von
Kleista, A. Zweiga, a takŗe dzieła H. Ibsena i W. Shakespeare’a. Z tej samej
kolekcji pochodzi równieŗ dziewiętnastotomowy Meyers Konversations –
Lexikon: eine Encyklopadie des allgemeinen Wissens wydany w Lipsku, w latach
1885-1892.
Zbiory wzbogaciły się takŗe o kilkanaście tytułów anglojęzycznych,
podarowanych przez Teresę Wieczorkiewicz., m.in. New Encyclopedia. T. 1-29
oraz Illustrated Word War II Encyclopedia, T. 1-24.
Księgozbiór został uzupełniony ksiģŗkami będģcymi własnościģ byłego
dyrektora Biblioteki, Stanisława Gibasiewicza (1904–1986). Wprowadzono 80
tytułów dotyczģcych historii, literatury polskiej i religii.
Warto wspomnieć o nowych nabytkach dla kolekcji szachowej, będģcych
efektem II Seminarium Historyków Szachów, o którym piszemy niŗej oraz
o nabytkach, jakie Biblioteka otrzymała w drodze wymiany, m.in. Poczet członków

Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872-2000.

Kraków, PAU; Archiwum Nauki PAN i PAU, 2006, s.231, lub Rembrandt. Rysunki
i ryciny w zbiorach polskich. Warszawa; Muzeum Narodowe, 2006, s. 243.
Do zbiorów zakupiono równieŗ kilkanaście opracowaŐ o charakterze
albumowym, np. Barokowe dwory i pałace w Wielkopolsce. PoznaŐ, WBP i CAK,
2006, s.351, Barokowe kościoły Wielkopolski. PoznaŐ, WBP i CAK, 2007, s. 355,

Miłośnicy grafiki i ich kolekcje w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie.
Warszawa, Muzeum Narodowe, 2006, s. 364.
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Drogģ zakupów antykwarycznych zbiory rękopiśmienne Biblioteki wzbogaciły
się o wartościowe autografy: Wincentego Pola (list do Seweryna GoszczyŐskiego
z 1855 r.), Wojciecha Lipskiego (rękopis z 1848 r.) oraz Fryderyka Wilhelma III
(podpis odręczny króla z 1824 r.). Do zbiorów włģczono teŗ materiały zwiģzane ze
Szkołģ Domowģ Pracy Kobiet: świadectwo Stefanii Pawlikowskiej, sprawozdanie
Fundacji Zakłady Kórnickie oraz wspomnienia o Szkole prowadzonej w Kórniku.
Do najwaŗniejszych nabytków naleŗy jednak bez wģtpienia kolekcja listów (2300
listów i pocztówek) rodziny Rostworowskich z lat 1943-1983, stanowiģca
uzupełnienie darowizny przekazanej Bibliotece w 2006 r. oraz wzbogacenie
materiałów zwiģzanych z rodzinģ Rostworowskich, będģcych juŗ w posiadaniu
Biblioteki. Dodatkowo zakupione zostały fragmenty korespondencji po rodzinie
Mycielskich i kilka rękopisów po rodzinie Roztworowskich powstałych jeszcze
w XVIII wieku, w tym Rozprawę politycznģ z Warszawy z 1779 r. oraz omówienie
utworu Róŗa z Bellagio autorstwa Seweryna Rzewuskiego.
Warte odnotowania sģ teŗ dwa pamiętniki z XIX wieku, naleŗģce do Jadwigi
ze Skģpskich Jarczewskiej (z lat 1860-1868) oraz Andrzeja i Józefy PrģdzyŐskich
(lata 1894-1898), uzupełniajģce bogatģ spuścizna po A. PrģdzyŐskim, księgarzu,
wydawcy i działaczu społecznym z Wrześni.
Pośród 63 tytułów starych druków zakupionych w 2007 r. na uwagę zasługujģ
druki XVI-wieczne, a w szczególności Imperatorum Romanorum libellus, dzieło
numizmatyczne autorstwa Johanna Hutticha, wydane w Strasburgu, w 1526 r.
Zawiera katalog drzeworytowych wizerunków cesarzy, opatrzonych krótkimi
biogramami. Jest to niezwykle cenna i rzadka druga edycja dzieła, notowana w 21
egzemplarzach. Warto nadmienić, ŗe w 2005 r. londyŐski dom aukcyjny Spink
kupił jeden z egzemplarzy za sumę 102 935 euro, kilkaset razy przewyŗszajģcģ
kwotę, jakģ za swój egzemplarz zapłaciła Biblioteka Kórnicka.
Cennym nabytkiem jest równieŗ Rerum Germanicarum veteres –
dwutomowe dzieło poświęcone historii Germanów, autorstwa niemieckiego
historyka Johana Pistoriusa Młodszego, wydane we Frankfurcie w 1584 r.
Zbiór druków kaznodziejskich uzupełniły teksty jezuickie: Orationes in tres
partes divisae Nicolasa Avanciniego z 1688 r. oraz kilkanaście kazaŐ Aloisa Merza
z drugiej połowy XVIII wieku.
Najliczniejszģ grupę nabytków stanowiģ druki XVIII-wieczne. Sģ wśród nich
dokumenty polityczne dotyczģce Kurlandii, teksty o tematyce religijnej,
medycznej i historycznej, a takŗe literatura piękna i katalogi wydawnicze. Na
uwagę zasługuje program teatralny sztuki pt. Syn zmyślony, wystawionej
w Warszawie w 1748 r. Jest to druk unikatowy, nie notowany w Centralnym
Katalogu Starych Druków.
Zakupiono takŗe pierwsze wydanie dramatu Franciszka KarpiŐskiego pod
tytułem Bolesław III (1790), uzupełniajģc tym samym kolekcję dzieł tego poety.
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Do zasobu literatury angielskiej weszły utwory Richarda Glogera (Boadicea)
i Edwarda Younga (The Brothers). Biblioteka nabyła równieŗ dwa katalogi
wydawnicze drukarni Michała Grolla oraz wydanģ w 1797 r. w Wiedniu biografię
carycy Katarzyny II.
Aktualny stan zbiorów w zestawieniu liczbowym przedstawia załģczona na
koŐcu niniejszego opracowania tabela.
Podobnie jak w latach ubiegłych Biblioteka udostępniała swoje zbiory w obu
czytelniach: w Poznaniu, w Pałacu DziałyŐskich oraz w Zamku w Kórniku. Dział
Elektronicznych Tekstów Humanistycznych oraz Pracownia Fotograficzna
przygotowywały kopie, mikrofilmy, skanowania i fotografie materiałów
wskazanych przez indywidualnych czytelników, współpracujģce z nami inne
placówki biblioteczne lub przez własne działy merytoryczne.
Informacje i zestawienia tabelaryczne zawarte w niniejszym sprawozdaniu
dajģ obraz wszystkiego, co zostało w minionym roku wykonane w zakresie
gromadzenia i opracowywania nowych zakupów i darowizn, a takŗe zasobu
rękopisów i starych druków, grafik i fotografii oraz konserwacji zarówno
piśmiennictwa, jak i muzealiów.
Na przestrzeni całego roku prowadzone były przez pracowników Biblioteki
prace przygotowawcze do złoŗenia ofert w następujģcych konkursach:
1. Digitalizacja, archiwizacja i konserwacja druków wielkopolskich

zaliczonych do narodowego zasobu bibliotecznego i udostępnienie ich
w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej – etap I: druki z lat 1801-1863.

2.

3.

Pracami kierowała Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, która wraz
z Bibliotekģ Kórnickģ, Bibliotekģ PoznaŐskiego Towarzystwa Przyjaciół
Nauk oraz Bibliotekģ RaczyŐskich przygotowała projekt finansowany
z funduszy Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.
Polonia Major – Fontes. Projekt złoŗony w lipcu 2007 w Ministerstwie
Nauki i Szkolnictwa Wyŗszego, zakładajģcy doskonalenie badaŐ nad
przeszłościģ Wielkopolski poprzez wzbogacenie podstawy ņródłowej
i digitalizacje archiwaliów, a takŗe udostępnienie ich na stronach
internetowych Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.
CACAO – Cross-language Acces to Catalogues and on-line libraries.
Projekt z grudnia 2007 r., współfinansowany przez Unię Europejskģ,
majģcy na celu zapewnienie wielojęzycznego dostępu do katalogów
on-line bibliotek oraz do zamieszczanych przez nie treści cyfrowych.

W wyniku kontroli funkcjonowania Agencji Ochrony „Zamek”
przeprowadzonej w Zamku w Kórniku w okresie między 30 maja a 4 czerwca
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powstał uzgodniony z Wielkopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji
w Poznaniu nowy Plan Ochrony Zamku zawierajģcy między innymi analizę stanu
potencjalnych zagroŗeŐ mogģcych wystģpić na terenie chronionego zabytku,
określajģcy zasady organizacji i wykonywania jego ochrony, a takŗe waŗne
instrukcje dotyczģce zabezpieczenia ruchu osobowo – materiałowego wewnģtrz
pomieszczeŐ zamkowych, zasad przechowywania kluczy, zasad współdziałania
z grupami interwencyjnymi oraz godzin otwarcia czytelni i muzeum zamkowego.
Zgodnie z postanowieniami rozporzģdzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpoŗarowej
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 80, poz.563) w dniu
26 listopada przeprowadzone zostały na terenie przedzamcza i w samym Zamku
ćwiczenia sprawdzajģce organizację i warunki ewakuacji dla pracowników
Biblioteki Kórnickiej przy współudziale sprzętu i ludzi z Jednostki Ratowniczo –
Gaśniczej nr 6 w Poznaniu (Lotnisko Krzesiny). Program ćwiczeŐ uzgodniony
został w Komendģ Miejskģ PaŐstwowej Straŗy Poŗarnej w Poznaniu. Dla obu
zabytkowych siedzib Biblioteki oraz dla budynku magazynu ksiģŗek opracowane
zostały w oparciu o aktualne unormowania prawne Instrukcje BezpieczeŐstwa
Poŗarowego.
Uchwała Rady Miasta Poznania z 21 czerwca 2005 r. określajģca tryb
i zasady udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i wszelkie
inne roboty budowlane przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków pozwoliła na
przyznanie pomocy finansowej w wysokości 867 tysięcy złotych przeznaczonej na
ratowanie bardzo juŗ zniszczonej elewacji Pałacu DziałyŐskich w Poznaniu.
Ujawnione juŗ po przyznaniu dotacji przeszkody natury formalno – prawnej
uniemoŗliwiły przekazanie Bibliotece Kórnickiej wymienionej wyŗej kwoty, jednak
decyzjģ władz miejskich całość środków zwiģzanych z planowanym odnowieniem
elewacji pałacowej pozostała w dyspozycji Miejskiego Konserwatora Zabytków,
który podjģł się realizacji remontu w ramach zadaŐ własnych, w systemie dwu- lub
nawet trzyetapowym.
W koŐcu grudnia minionego roku wykonano prace renowacyjne ściany
frontowej, dajģc tynkom zewnętrznym budynku nowy, jasny kolor i zabezpieczajģc
siatkami ochronnymi cenne i bogate elementy zdobieŐ architektonicznych.
W roku bieŗģcym roboty będģ kontynuowane przy ścianie bocznej od strony ulicy
FranciszkaŐskiej.
Prowadzona według takiego harmonogramu modernizacja Pałacu nie obejmie
jednak wymiany stolarki okiennej oraz pokrycia dachowego nad samym Pałacem
(dach nad Domkiem Gotyckim został wyremontowany staraniem banku Raiffeisen
na przełomie lat 2001-2002).
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Nie doczekał się kapitalnego remontu kamienny most nad fosģ okalajģcģ
Zamek Kórnicki. Jesteśmy w posiadaniu opracowanej na zlecenie Wojewódzkiego
Wielkopolskiego Konserwatora Zabytków w Poznaniu dokumentacji technicznej,
z której po dokonaniu stosownych uzupełnieŐ (m. in. odnośnie oczyszczenia fosy,
uregulowania jej brzegów i dokładnego skosztorysowania całości robót) moŗna by
skorzystać, podejmujģc się realizacji programu rewaloryzacyjnego tej części
Zamku, jednakŗe przewidywane koszty tego przedsięwzięcia przekroczyły
w znacznym stopniu moŗliwości budŗetowe Biblioteki roku ubiegłego i nie
mieszczģ się zupełnie w budŗecie otrzymanym na rok 2008.
Pod koniec roku ubiegłego pojawiła się szansa uzyskania pomocy ze środków
budŗetowych Starostwa Powiatowego w Poznaniu, przeznaczonych na
dofinansowanie niezbędnych prac remontowych przy obiektach wpisanych do
rejestru zabytków i zlokalizowanych na obszarze powiatu poznaŐskiego. Podstawģ
do uzyskania takiej pomocy jest m.in. decyzja o wpisie obiektu do rejestru
zabytków, posiadanie aktualnej dokumentacji projektowej wraz z kosztorysem
i pozwoleniem na rozpoczęcie budowy oraz przedstawienie tytułu prawnego do
zabytku. Zgromadzenie w krótkim czasie wszystkich wymaganych prawem
dokumentów pozwoli nam wystģpić z wnioskiem o uzyskanie dotacji celowej
z budŗetu samorzģdu powiatowego na wykonanie zamierzonych prac w 2009 r.
W sierpniu minionego roku przeprowadzono konieczny, z uwagi na
bezpieczeŐstwo mieszkaŐców remont ściany południowej zabytkowej oficyny
mieszkalnej przy placu Niepodległości 50 w Kórniku, wzmacniajģc jģ stemplami
drewnianymi i ceownikami metalowymi. Zabezpieczenie chylģcej się na zewnģtrz
ściany ma jednak charakter tymczasowy i wymaga kontynuowania w roku
bieŗģcym działaŐ objętych pozwoleniem konserwatorskim w zakresie poprawy
statyki i konstrukcji budynku (m.in. zszycia spękaŐ murów prętami ze stali
nierdzewnej oraz wykonania wieŐców spinajģcych wszystkie ściany przynajmniej
na trzech poziomach). Konieczne jest takŗe wzmocnienie elementów
konstrukcyjnych dachu wraz z wymianģ dachówek. Problem remontów dachów
dotyczy właściwie wszystkich nieruchomości kórnickich administrowanych przez
Bibliotekę, nie wyłģczajģc Zamku i Pałacu DziałyŐskich w Poznaniu.
Z koŐcem sierpnia na wniosek spółki ENEA S.A. – Zakładu Dystrybucji
Energii Rejonu Dystrybucyjnego we Wrześni złoŗony w Biurze Nadzoru Majģtku
Kancelarii PAN w Warszawie nastģpił podział dwóch nieruchomości gruntowych
połoŗonych w Kórniku, zapisanych w księdze wieczystej KW 28136, będģcych
własnościģ Skarbu PaŐstwa, a uŗytkowanych przez PAN. Z działek oznaczonych
numerami 693 i 694 wydzielona została i sprzedana niewielka część zajęta
budynkiem trafostacji ENEA.
W okresie między lipcem a grudniem z inicjatywy Burmistrza Gminy Kórnik
toczyły się postępowania rozgraniczajģce nieruchomości gruntowe ujęte w księdze
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wieczystej KW T.1 K.1 „Kórnik Dwór” oraz nieruchomość zapisanģ w księdze
wieczystej KW 19633 od działki oznaczonej numerem 961 – „jezioro Kórnickie”.
Działania te zwiģzane były bezpośrednio z planowanģ przez władze samorzģdowe
gminy budowģ promenady spacerowej wzdłuŗ jeziora Kórnickiego, która
przebiegać miałaby takŗe na zapleczu oficyny „Australia” i budynku magazynu
ksiģŗek Biblioteki.
Dla Zamku Kórnickiego oraz sģsiadujģcych z nim trzech obiektów
budowlanych: fosy, mostu drewnianego i mostu murowanego nad fosģ załoŗone
zostały wymagane przepisami prawa ksiģzki zawierajģce m. in. podstawowe
informacje techniczne charakteryzujģce dany obiekt, plany sytuacyjne, wykazy
protokołów kontroli okresowych sprawności technicznej i wartości uŗytkowej,
protokoły odbioru robót remontowych i modernizacyjnych oraz zestawienia
wykonanych opracowaŐ technicznych.
Z dniem 13 lipca nastģpiła zmiana na stanowisku dyrektora Biblioteki
Kórnickiej Polskiej Akademii Nauk. Funkcję tģ Prezes PAN, prof. Michał Kleiber
powierzył wyłonionemu w drodze otwartego konkursu ogłoszonego przez Radę
Naukowģ Biblioteki pracownikowi naukowemu Uniwersytetu Adama Mickiewicza
w Poznaniu, profesorowi Tomaszowi JasiŐskiemu, odwołujģc jednocześnie ze
stanowiska pełniģcego dotģd obowiģzki dyrektora tej placówki dr. Zbigniewa
Kalisza.
Prof. T. JasiŐski obejmujģc funkcję dyrektora Biblioteki Kórnickiej PAN
zarzģdził przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów
nietrwałych wg stanu na dzieŐ 3 września 2007 r. (zarzģdzenie nr 8/2007) oraz
przeprowadzenie skontrum wybranych kolekcji zbiorów specjalnych tj.
inkunabułów, cimeliów i dyplomów (zarzģdzenie nr 9/2007).
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I.

Sprawy organizacyjne

1. Statut Biblioteki. Struktura
Dokumentem nadal obowiģzujģcym był statut nadany Bibliotece decyzjģ
nr 76 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 29 grudnia 2006 r., z waŗnym
z naszego punktu widzenia zapisem dotyczģcym funkcjonowania Gospodarstwa
Pomocniczego Zamek w Kórniku.
W statucie tym, w dziale zatytułowanym: Zasady funkcjonowania Biblioteki
mówi się równieŗ o zarzģdzaniu mieniem nieruchomym Polskiej Akademii Nauk,
którego wykaz stanowi załģcznik do decyzji Prezesa PAN, oddajģcej te
nieruchomości w zarzģd. Zobowiģzuje się teŗ Bibliotekę do prawidłowego
uŗytkowania, ochrony i zabezpieczenia posiadanego mienia oraz zarzģdzania
majģtkiem w ramach obowiģzujģcych unormowaŐ prawnych.
Problem jednak w tym, ŗe do chwili obecnej – mimo upływu wielu miesięcy –
Biblioteka takiego dokumentu oddajģcego w zarzģd lub innģ formę uŗytkowania
kórnickich i poznaŐskich nieruchomości nie otrzymała. Jego brak jest
najdotkliwiej odczuwalny w staraniach o uzyskanie pozabudŗetowych środków
umoŗliwiajģcych prowadzenie niezbędnych prac remontowych i konserwacyjnych,
zarówno w Kórniku, jak i w Poznaniu. Trudno takŗe prowadzić konstruktywne
rozmowy na temat ewentualnego wynajmu powierzchni nie wykorzystywanych
bezpośrednio przez Bibliotekę, np. w Pałacu DziałyŐskich bez moŗliwości
okazania się jakģkolwiek formģ tytułu prawnego do tego zabytku, czy choćby
pełnomocnictwem Prezesa PAN do dysponowania nim w określonym celu.
Zobowiģzanie Biblioteki do prawidłowego uŗytkowania i ochrony
administrowanych przez niģ nieruchomości, w stu procentach będģcych obiektami
zabytkowymi bez zabezpieczenia w budŗecie rocznym środków przeznaczonych na
te cele jest dla nas zupełnie niezrozumiałe.

2. Kolegium
Podtrzymana została zasada comiesięcznych spotkaŐ kolegium
kierowniczego Biblioteki. Omawiane były sprawy bieŗģce, waŗne z punktu
widzenia prawidłowego funkcjonowania wszystkich jej działów: gromadzenia,
opracowania, magazynowania, digitalizacji i udostępniania zbiorów, zagadnieŐ
dotyczģcych konserwacji piśmiennictwa i muzealiów, działalności wydawniczej
i promocyjnej, planowanych i przeprowadzanych robót rewitalizacyjnych
w obiektach uŗytkowanych przez Bibliotekę, prac organizacyjnych wiģŗģcych się
z konkursami grantowymi oraz kwestii bytowych pracowników.
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3. Rada Naukowa
W minionym roku odbyły się trzy posiedzenia Rady Naukowej Biblioteki
Kórnickiej PAN.
20 kwietnia odbyło się inauguracyjne posiedzenie nowego składu Rady.
Z członkowstwa w Radzie Naukowej BK PAN zrezygnowali: prof. Andrzej Kwilecki
i prof. Jerzy Wisłocki.
Porzģdek posiedzenia Rady przewidywał:
1) Wręczenie nominacji członkom Rady Naukowej – zastępca
przewodniczģcego Wydziału I PAN prof. dr hab. Mirosława Cecylia
Drozd-Piasecka.
2) Wybór przewodniczģcego, wiceprzewodniczģcego i sekretarza Rady.
3) Powołanie Komisji Konkursowej do przeprowadzenia Konkursu na
stanowisko dyrektora Biblioteki.
4) Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady.
5) Sprawozdanie z działalności Biblioteki w 2006 r. – p.o. dyrektor
Biblioteki.
6) Dyskusja nad sprawozdaniem.
7) Główne kierunki działalności Biblioteki w 2007 r. – p.o. dyrektor
Biblioteki. Informacja ustna.
8) Wolne głosy.
W spotkaniu brała udział prof. Mirosława Cecylia Drozd-Piaseckģ, Zastępca
Przewodniczģcego Wydziału I Polskiej Akademii Nauk, która przybyła, by wręczyć
nominacje na kolejnģ kadencję członkom Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej
PAN. Rada liczy obecnie 19 osób:
1) prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa
2) prof. dr hab. Jacek Fisiak
3) prof. dr hab. Jerzy Fogel
4) prof. dr hab. Antoni Gģsiorowski
5) prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz
6) prof. dr hab. Tomasz JasiŐski
7) prof. dr hab. Marceli Kosman
8) prof. dr hab. Gerard Labuda
9) prof. dr hab. Ryszard Marciniak
10) prof. dr hab. Witold Molik
11) prof. dr hab. Henryk Olszewski
12) prof. dr hab. Jacek Wiesiołowski
13) prof. dr Tomasz Naganowski
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14)
15)
16)
17)
18)
19)

doc. dr hab. Barbara Wysocka
dr Maria HłyŐ
dr Zbigniew Kalisz
dr Wanda KarkuciŐska
dr Jan Maćkowiak
dr Maria Pelczar

W tajnym głosowaniu dokonano wyboru przewodniczģcego (został nim prof.
Henryk Olszewski), wiceprzewodniczģcego (prof. Jacek Wiesiołowski) oraz
sekretarza Rady (dr Maria HłyŐ).
Prof. H. Olszewski po podziękowaniu za powierzenie mu funkcji
przewodniczģcego, przeszedł do punktu trzeciego zebrania, dotyczģcego
powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Biblioteki Kórnickiej. Drogģ głosowania wybrano 7-osobowģ Komisję,
która zajmować się będzie zorganizowaniem konkursu oraz przesłuchaniem
kandydatów na dyrektora Biblioteki Kórnickiej. W skład Komisji weszli: prof.
Paulina Buchwald-Pelcowa, prof. Jacek Fisiak, prof. Jerzy Fogel, dr Wanda
KarkuciŐska, prof. Ryszard Marciniak, prof. Henryk Olszewski, prof. Jacek
Wiesiołowski. Ustalono, ŗe spotkanie Komisji Konkursowej odbędzie się 8 maja
2007 r. w Pałacu DziałyŐskich.
P.o. dyrektora Biblioteki Kórnickiej dr Zbigniew Kalisz, omówił
najwaŗniejsze aspekty funkcjonowania Biblioteki, m.in. naświetlił przyczyny
przejęcia przez siebie kierowania instytucjģ w miejsce prof. Stanisława
Sierpowskiego. Zaznaczył, ŗe Biblioteka otrzymała nowy statut, zatwierdzony
przez Prezesa PAN 29 grudnia 2006 r., w którym: 1° jest umiejscowione
Gospodarstwo Pomocnicze, 2° została określona rola Rady Naukowej, 3° zostały
określone zasady dysponowania majģtkiem, który Polska Akademia Nauk
powierzyła Bibliotece Kórnickiej w uŗytkowanie.
Dr Z. Kalisz przedstawił zebranym sprawę Pałacu DziałyŐskich i problemów
zwiģzanych z upadłościģ Spółki Perły Polskich Starówek, ogłoszonģ w lutym
2007 r. Majģtek spółki jest w gestii syndyka masy upadłościowej, który
przeprowadza inwentaryzację nakładów spółki poniesionych w Pałacu.
Dr Z. Kalisz podkreślił, ŗe umowa, która została spisana na rzecz adaptacji
części pomieszczeŐ (1680 m2 powierzchni) w Pałacu DziałyŐskich na II i III
piętrze, z mocy prawa jest niewaŗna, poniewaŗ została podpisana przez
ówczesnego dyrektora Biblioteki Kórnickiej, który nie miał takich uprawnieŐ.
Dyrekcja Biblioteki jest w codziennym kontakcie z Biurem Finansów i Majģtków
Akademii i za zgodģ syndyka pilnuje, aby nic się nie działo, co mogłoby
powodować dalsze roszczenia. Sģdzi się, ŗe w najbliŗszych tygodniach sprawa
zostanie wyjaśniona.
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Dr Z. Kalisz omówił sprawy dotyczģce planowanych działaŐ majģtkowych
i inwestycyjnych. Poinformował zebranych, ŗe w Zamku Kórnickim planowany jest
remont kotłowni (koszt ok. 200 000 zł), opracowanie dokumentacji dotyczģcej
remontu dachu, elewacji, mostu kamiennego i oczyszczenia i umocnienia fosy
(koszt 150 000 – 200 000 zł). W Pałacu DziałyŐskich konieczny jest remont dachu
(koszt ok. 780 000) oraz remont elewacji z wymianģ okien (koszt ok.
1 400 000 zł). Bieŗģce remonty wymagajģ 100 000 zł.
Remont Zamku wymaga ogromnych nakładów, których pozyskanie wyłģcznie
z Akademii jest raczej niemoŗliwe. W zwiģzku z tym prowadzone sģ rozmowy
z Urzędem Miejskim w Kórniku, Instytutem Dendrologii i Fundacjģ Zakłady
Kórnickie w celu stworzenia konsorcjum, które wystģpiłoby do władz
samorzģdowych województwa wielkopolskiego o pomoc unijnģ. Wspólny projekt
dotyczyłby rewitalizacji obszaru architektoniczno-urbanistycznego obejmujģcego
Zamek, park i całģ zabudowę Pl. Niepodległości w Kórniku. Projekt ten spotkał się
z zainteresowaniem ze strony władz samorzģdowych Wielkopolski.
Jeśli chodzi o Pałac DziałyŐskich to Rada Miejska Poznania uchwaliła
przyznanie Bibliotece Kórnickiej kwoty 860 252 zł na odnowienie elewacji Pałacu.
Biblioteka liczy teŗ na dodatkowe fundusze z Akademii na remont dachu.
Nakładów finansowych wymaga takŗe utrzymanie obiektów, które Biblioteka
ma w zarzģdzie, sģ to m.in.: budynki mieszkalne przy Pl. Niepodległości
w Kórniku, Klaudynówka, oficyna „Australia”, stary ratusz, budynek magazynowy
(klimatyzacja i regały).
Dr Z. Kalisz przedstawił planowane projekty zwiģzane z digitalizacjģ zbiorów.
1) Wspólny projekt Biblioteki Uniwersyteckiej, Biblioteki PTPN i Biblioteki
RaczyŐskich, dotyczģcy digitalizacji, rewitalizacji i konserwacji wielkopolskich
druków zwartych z lat 1801-1863 zaliczanych do narodowego zasobu
bibliotecznego. Projekt przewiduje udostępnienie tych zbiorów w Wielkopolskiej
Bibliotece Cyfrowej.
2) Digitalizacja materiałów archiwalnych, bibliotecznych, muzealnych
zwianych z udziałem Wielkopolan w powstaniach narodowych w XIX i XX w.
Projekt ten wiģŗe się z 90 rocznicģ wybuchu powstania wielkopolskiego.
3) Prof. Jan Węglarz zaprosił Bibliotekę do współpracy z Instytutem Chemii
Bioorganicznej PAN przy projekcie digitalizacji druków z XV w.
Dr Kalisz przedstawił równieŗ plany wydawnicze Biblioteki, m.in.: Hieronim
Tukalski Nielubowicz: „Wspomnienia z PaŐszczyzny”; Jadwiga z DziałyŐskich
Zamoyska: „Listy z Konstantynopola”; Wanda KarkuciŐska: „Działalność Teofili
z DziałyŐskich Szołdrskiej Potulickiej (1715-1790)”; „Pamiętnik Biblioteki
Kórnickiej”, z. 28.
W dalszej części spotkania trwała dyskusja. M.in. rozmawiano uznano za
konieczne stworzenie regulaminu Rady Naukowej.
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W imieniu pracowników Biblioteki Kórnickiej zabrała głos dr Wanda
KarkuciŐska. Zwróciła się do Rady Naukowej, by ta wspomogła dyrekcję Biblioteki
w wystģpieniu do Akademii o zwiększenie funduszy na uposaŗenie pracowników.
Przedstawiła na przykładach jak niskie jest uposaŗenie pracowników. Dr Z. Kalisz
poinformował, ŗe przygotowane zostanģ odpowiednie analizy. Członkowie Rady
przejęli się tym problemem, a dr Jan Maćkowiak zwrócił uwagę Radzie, ŗe tak
niskie płace mogģ powodować odchodzenie wyspecjalizowanej kadry.
Grzegorz Rozwadowski, główny księgowy poinformował, ŗe średnia płaca
(bez dyrekcji) wynosi ok. 18 000 zł brutto rocznie, czyli 1500 zł brutto
miesięcznie. G. Rozwadowski zaznaczył, ŗe średnia pensja wynika z planu
budŗetowego ustalonego przez Polskģ Akademię Nauk. Prof. M. Drozd-Piasecka
obiecała zajģć się sprawģ i przekazać wszelkie informacje do Biura Finansów PAN.
Rada zastanawiała się nad sytuacjģ Gospodarstwa Pomocniczego, w zwiģzku
z planowanģ przez władze paŐstwa likwidacjģ tego rodzaju placówek.
Prof. R. Marciniak, zaapelował by w polityce gromadzenia zbiorów Biblioteka
Kórnicka zmniejszyła gromadzenie zbiorów nowych, na rzecz zbiorów specjalnych.
22 czerwca 2007 r. odbyło się w Zamku Kórnickim kolejne zebranie Rady
Naukowej Biblioteki Kórnickiej PAN.
1) Przyjęto następujģcy porzģdek obrad:
2) Przyjęcie protokółu z poprzedniego posiedzenia Rady.
3) Zaopiniowanie kandydatów na stanowisko dyrektora Biblioteki
Kórnickiej.
4) Wstępne przedstawienie regulaminu Rady Naukowej Biblioteki
Kórnickiej.
5) Wolne głosy i wnioski.
Przewodniczģcy Rady Naukowej, prof. Henryk Olszewski rozpoczģł spotkanie
od punktu drugiego, czyli od zaopiniowania kandydatów na stanowisko dyrektora
Biblioteki Kórnickiej.
Prof. T. JasiŐski (jeden z kandydatów na stanowisko dyrektora Biblioteki)
opuścił obrady na czas referowania przez prof. H. Olszewskiego działalności
Komisji Konkursowej.
Prof. H. Olszewski omówił pracę Komisji Konkursowej, która spotykała się
trzykrotnie: 8 maja, 6 i 19 czerwca. W spotkaniach tych nie uczestniczył prof.
J. Fisiak. Kandydatowi na dyrektora postawiono dwa zasadnicze warunki (zgodne
z zarzģdzeniami odgórnymi): powinni posiadać co najmniej tytuł doktora i mieć
odpowiednie doświadczenie w zakresie organizacji nauki. Kandydaci winni byli
zgłaszać się do 31 maja. Informacje o konkursie rozesłano do ponad 20 instytucji.
Zgłosiło się dwóch kandydatów: prof. Tomasz JasiŐski i prof. Stanisław
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Sierpowski. 19 czerwca kandydaci zostali przesłuchani przez członków Komisji
Konkursowej. Prof. Olszewski przeczytał protokół z tego posiedzenia, a następnie
zarekomendował prof. T. JasiŐskiego na stanowisko dyrektora Biblioteki.
Członkowie Rady Naukowej omawiali obie kandydatury. Prof. H. Olszewski
nawiģzał do kwalifikacji menadŗerskich prof. T. JasiŐskiego, wskazujģc na to, ŗe
pełnił on waŗne funkcje: w PTPN i na szczeblu ministerialnym (jako zastępca
szefa KBN i w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyŗszego). Według prof.
H. Olszewskiego dwukrotny wybór prof. T. JasiŐskiego na dziekana Wydziału
Historii UAM wystawia kandydatowi najlepsze świadectwo. Z argumentacjģ prof.
Olszewskiego zgodził się prof. M. Kosman. Przychylna kandydaturze prof.
T. JasiŐskiego była równieŗ prof. P. Buchwald-Pelcowa. Prof. A. Gģsiorowski
uznał, ŗe bardzo waŗne jest by nowy dyrektor umiał zjednać sobie pracowników.
Ustalono sposób głosowania. Przyjęto kartkę, na której umieszczone były
nazwiska obu kandydatów. Skreślenie nazwiska jednego z nich oznaczało, ŗe
osoba głosujģca jest przeciwna, by został dyrektorem. Skreślenie nazwisk obu
kandydatów oznaczało, ŗe osoba głosujģca wstrzymuje się od głosu. Nie skreślenie
nazwiska ŗadnego z kandydatów oznaczało głos niewaŗny. Głosowało 12 osób.
Prof. Tomasz JasiŐski otrzymał 11 głosów, jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Prof. Tomasz JasiŐski podziękował członkom Rady za zaufanie. Przyznał
jednak, ŗe naleŗy poczekać na ostatecznģ decyzję władz PAN.
W kolejnej części spotkania przystģpiono do dyskusji nad proponowanym
regulaminem Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej. Przedstawiono szereg
zastrzeŗeŐ do projektu regulaminu. M.in. prof. H. Olszewski za zbyt ogólne uznał
stwierdzenie, iŗ Rada Naukowa jest organem, którego najwaŗniejszģ funkcjģ jest
współpraca z dyrektorem w rozwiģzywaniu kluczowych problemów Biblioteki. Nie
był teŗ przekonany co do tego, czy uŗyty termin „nadzór naukowy” jest właściwy.
Miał równieŗ zastrzeŗenia co do nadmiernego uwypuklania obowiģzków
przewodniczģcego Rady, zastępcy przewodniczģcego, względnie sekretarza. Był za
tym, by uchwały Rady zapadały większościģ głosów. Radził, by wykreślić § 11
(dotyczy nieusprawiedliwionej nieobecności członka Rady) i § 14 (dotyczy
pokrywania przez Bibliotekę wydatków zwiģzanych z działalnościģ Rady). Prof.
H. Olszewski uznał równieŗ, ŗe niepotrzebne sģ aŗ dwa posiedzenia w roku. Prof.
M. Iwaszkiewicz zauwaŗył, ŗe im bardziej regulamin jest skomplikowany, tym
trudniej go realizować. Podobne wģtpliwości wyraŗali równieŗ inni członkowie
Rady.
Prof. H. Olszewski zaproponował, by obecnie jedynie dyskutować nad
regulaminem Rady, ale go nie przyjmować. Prof. M. Iwaszkiewicz zaproponował,
by powstał niewielki zespół (utworzyć go mogģ: nowy dyrektor, prof.
T. Naganowski, dr Z. Kalisz), który raz jeszcze przeanalizuje treść regulaminu
i uprości to, co moŗna.
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Prof. H. Olszewski uznał, ŗe w tej sytuacji członkowie Rady Naukowej
powinni spotkać się raz jeszcze w tym roku, w czwartym kwartale i wówczas
przyjģć regulamin Rady.
Trzecie w 2007 r. posiedzenie Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej PAN
odbyło się 22 paņdziernika w Pałacu DziałyŐskich.
Spotkanie odbyło się wg następujģcego porzģdku:
1) Wystģpienie prof. dr hab. inŗ. Jana Węglarza, prezesa Oddziału PAN
w Poznaniu.
2) Przedstawienie przez dyrektora Biblioteki Kórnickiej, prof. dr hab.
Tomasza JasiŐskiego, stanu i perspektyw Biblioteki Kórnickiej.
3) Dyskusja nad regulaminem Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej.
4) Ustalenie rady redakcyjnej „Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej”.
5) Wolne głosy.
Prof. T. Naganowski poprosił, by wykreślić z porzģdku obrad punkt dotyczģcy
regulaminu Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej, poniewaŗ nie otrzymał tekstu
projektowanego regulaminu. [Wypada zaznaczyć w tym miejscu, ŗe tekst był juŗ
raz dołģczony do zaproszenia na posiedzenie Rady w dniu 22 VI 2007 r.]. Prof.
H. Olszewski miał wģtpliwości odnośnie propozycji przesunięcia dyskusji nad
regulaminem na następne spotkanie. Zebrani postanowili więc głosować. Za
pozostawieniem tego punktu obrad byli, poza prof. T. Naganowskim, wszyscy
pozostali – obecni na posiedzeniu – członkowie Rady.
Kolejnym punktem spotkania było wystģpienie prof. J. Węglarza, który
zwrócił uwagę na to, ŗe poznaŐski Oddział PAN przywiģzuje szczególnģ wagę do
tego, co dzieje się w tak unikalnej, o ogólnopolskim znaczeniu, placówce, jakģ jest
Biblioteka Kórnicka. Oddział chciałby wspierać Bibliotekę, m. in. pośredniczģc
między niģ, a władzami centralnymi PAN oraz władzami lokalnymi.
Głos zabrał prof. T. JasiŐski, który najpierw podziękował za złoŗone mu
gratulacje. Przedstawił zebranym szczególnie trudnģ sytuację płacowģ
w Bibliotece. Okazało się, ŗe nie będzie moŗna w pełni zrealizować rocznego
planu płac, poniewaŗ zabraknie ok. 50 000 zł. Nie uwzględniono bowiem tego, ŗe
w 2007 r. konieczne będzie wypłacanie dwóch pensji dyrektorskich (dla prof.
Stanisława Sierpowskiego – pensja dyrektorska z dodatkiem kierowniczym
w wysokości 90 000 zł brutto rocznie, dla dr Zbigniewa Kalisza – pensja do lipca
2007 r. i dla prof. T. JasiŐskiego – pensja od lipca do koŐca 2007 r.). Decyzję
o zmianie dyrektora podjęły centralne władze PAN w Warszawie, na którģ nie
miała ŗadnego wpływu Biblioteka Kórnicka.
Prof. T. JasiŐski powiedział, ŗe po objęciu stanowiska natychmiast starał się
pozyskać dodatkowe środki finansowe. W tym celu rozmawiał w Warszawie z paniģ
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dyrektor Małgorzatģ Kozłowskģ i panem dyrektorem Markiem Słowikowskim.
Pisał takŗe do prezesa PAN, prof. Michała Kleibera. Niestety, nic to nie dało,
poniewaŗ prezes, chcģc pomóc Bibliotece, musiałby uruchomić rezerwę
budŗetowģ paŐstwa, co nie jest moŗliwe.
W wystosowanym do prof. T. JasiŐskiego piśmie, prof. M. Kleiber zalecił
wstrzymanie wypłacania premii, aŗ do momentu, gdy Biblioteka uzyska płynność
finansowģ w zakresie wynagrodzeŐ i zobowiģzał do przygotowania planu, który
mógłby uzdrowić sytuację. Jak stwierdził prof. JasiŐski, plan taki został
opracowany juŗ w pierwszych dniach po objęciu przez niego funkcji dyrektora.
Plan zakładał, ŗe zostanģ zamroŗone płace i etaty, takŗe w sytuacji, gdy
pracownicy przechodzić będģ na emeryturę. W zwiģzku z tym w najbliŗszym czasie
(do koŐca 2007 r.) nie moŗe nikogo zatrudnić, ani teŗ podwyŗszyć pensji. Prof.
T. JasiŐski. dodał, ŗe podjęta została takŗe próba zmiany regulaminu płac w taki
sposób, aby mimo wszystko premie moŗna było wypłacić. Takie rozwiģzanie
okazało się jednak niemoŗliwe, gdyŗ naruszyłoby dyscyplinę finansowģ.
Pracownicy Biblioteki skierowali do prof. M. Kleibera pismo, w którym
przypominali obietnicę pani prof. Moniki Drozd-Piaseckiej, ŗe zachodzģce
w Bibliotece zmiany nie wpłynģ na utratę płac i premii.
W dalszym ciģgu swego wystģpienia prof. T. JasiŐski powiedział, ŗe
Gospodarstwo Pomocnicze Biblioteki, mimo upadku firmy Perły Polskich
Starówek, zakoŐczy rok budŗetowy bez strat, choć straty wynikajģce z powodu
upadku i niewypłacalności tej firmy wynoszģ 480 000 zł netto. Nie płaciła teŗ ona
czynszu od koŐca 2006 r., co nie pozostało bez znaczenia dla budŗetu Biblioteki
na rok 2007.
Prof. T. JasiŐski poinformował zebranych, ŗe dzięki staraniom u Prezesa
PAN o bezzwrotnģ pomoc, Biblioteka otrzymała z Akademii 42 000 zł i 30 000 zł
na zakup ksiģŗek z Fundacji „Zakłady Kórnickie”. Na przełomie lat 2007/2008
Biblioteka otrzyma ok. 90 000 € dzięki udziałowi w międzynarodowym programie
dla opracowania wielojęzycznych wyszukiwarek. Prof. T. JasiŐski, podkreślił, ŗe
uzyskał obietnicę władz PAN, iŗ budŗet wynagrodzeŐ pracowniczych w 2008 r.
będzie znacznie zwiększony. Wspomniał takŗe, ŗe podjęte zostały starania
o pieniģdze z 3 grantów, choć 2 wnioski mogģ być juŗ spóņnione. Został równieŗ
złoŗony wniosek do MSW, by pozyskać środki w wysokości 3 000 000 zł na
digitalizację i jest duŗa szansa, ŗe zostanie on zrealizowany. Poza tym, złoŗony
zostanie jeszcze wniosek o fundusze ze środków unijnych na ręce Marszałka
Województwa Wielkopolskiego. Takŗe na ręce marszałka złoŗony zostanie, tym
razem wspólnie z Bibliotekģ UAM i innymi bibliotekami, wniosek o środki na
konserwację i digitalizację druków wielkopolskich z lat 1800-1870.
Prof. T. JasiŐski poinformował o tym, ŗe z jego posesji skradziony został,
pomimo dobrych zabezpieczeŐ, słuŗbowy samochód. Powiadomiono policję
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i rozpoczęły się procedury o uzyskanie odszkodowania. Samochód był
ubezpieczony, więc Biblioteka nie powinna ponieść z tego powodu strat.
Następnie wiele uwagi poświęcił prof. T. JasiŐski remontowi elewacji Pałacu
DziałyŐskich (od strony rynku). Rada miasta Poznania podjęła w tej kwestii
stosownģ decyzję. Określono koszt remontu całej elewacji na ok. 900 000 zł. Ze
względu jednak na to, ŗe Biblioteka jest jednostkģ budŗetowģ, nie moŗe otrzymać
bezpośrednio tych pieniędzy. Będzie to więc zadanie dla Miejskiego Konserwatora
Zabytków w Poznaniu.
Prof. T. JasiŐski omówił równieŗ sprawę dwóch katastrof budowlanych.
Pierwsza z nich dotyczy zabytkowego domu, usytuowanego przy Placu
Niepodległości nr 50 w Kórniku, któremu grozi zawalenie, a jest zamieszkały,
takŗe przez pracownika Biblioteki. Dzięki staraniom dyrektora Biblioteki powstały
ekspertyzy, opinie naprawcze i podjęto prace zabezpieczajģce. Budynek podparty
został filarami i mieszkaŐcom nie zagraŗa juŗ niebezpieczeŐstwo. Remont
budynku wymagać będzie ok. 200 000 zł i właściwych decyzji wojewódzkiego
konserwatora zabytków. Profesor T. JasiŐski wyraził przekonanie, ŗe pieniģdze
uda się zdobyć, aczkolwiek znana mu jest teŗ koncepcja wyburzenia obiektu.
Druga katastrofa budowlana wiģŗe się z mostem prowadzģcym do zamku,
poniewaŗ juŗ wkrótce zawalić się moŗe jego prawa przypora – bariera mostu. Prof.
T. JasiŐski przypomniał, ŗe juŗ wcześniej zdjęte zostały, zdobiģce obie przypory,
figury zwierzģt. Powiedział, ŗe sporzģdzona została ekspertyza i plan naprawy,
który jego zdaniem nie jest zbyt dobry. Przygotował je Urzģd Konserwatorski we
Wrocławiu, a koszty obliczono na 3 000 000 zł. 29 paņdziernika ma przyjechać
wojewódzki konserwator zabytków, którego poprosi o opinię w tej sprawie. Prof.
T. JasiŐski pozyskał równieŗ przychylność marszałka województwa
wielkopolskiego, który obiecał, ŗe osobiście zajmie się tģ sprawģ i będzie szukał
środków na jej rozwiģzanie.
W dalszym ciģgu swego wystģpienia prof. T. JasiŐski mówił o tym, ŗe
Biblioteka – wspólnie z miastem Kórnik-Bnin i Instytutem Dendrologii PAN –
wystģpi o środki unijne na rewitalizację miasta wraz z kompleksem obejmujģcym
zamek i park.
Następnie poinformował, ŗe zamierza przebudować księgozbiór czytelni
w Pałacu DziałyŐskich w taki sposób, aby jģ oŗywić i dostosować do potrzeb
studentów i pracowników naukowych. Wystosował juŗ stosowne pisma do
wszystkich pracowników Instytutu Historii UAM i Instytutu Polonistyki UAM, by
przedstawili własne propozycje. Zadanie to realizować będzie nowy kierownik,
poniewaŗ dotychczasowy, pani Barbara Chrzan, przechodzi na emeryturę.
Dalej prof. T. JasiŐski krótko tylko nadmienił, ŗe bez zakłóceŐ odbywajģ się
imprezy kulturalne, takie jak: „czwartki literackie” i koncerty, ŗe wydany zostanie
kolejny tom „Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej” i kontynuowana będzie seria
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poświęcona urzędnikom dawnej Rzeczypospolitej, a w przyszłym roku
opublikowany zostanie doktorat pani Katarzyny Czachowskiej, poświęcony
generałowej Jadwidze Zamoyskiej.
Podsumowujģc, prof. JasiŐski stwierdził, ŗe niezłe sģ na przyszły rok
perspektywy w zakresie płac i remontów. W Bibliotece jest dobry zespół, który
musi być odpowiednio wynagradzany. Wiadomo, ŗe będzie zwiększony budŗet,
który wzmocniony zostanie jeszcze po rozwiģzaniu umowy o pracę z prof.
S. Sierpowskim, o czym ten ostatni został juŗ poinformowany. W tej sprawie,
korespondował prof. T. JasiŐski z prof. M. Kleiberem i otrzymał odpowiedņ
22 paņdziernika, ŗe wszystko zaleŗy od nowego dyrektora. Prof. JasiŐski dodał, ŗe
pragnģłby w tej kwestii poznać stanowisko członków Rady Naukowej, choć
osobiście chciałby umowę rozwiģzać, poniewaŗ uwaŗa dalsze zatrudnianie prof.
S. Sierpowskiego w Bibliotece Kórnickiej za trudne do uzasadnienia.
Prof. T. JasiŐski poprosił takŗe członków Rady Naukowej o wyraŗenie opinii
w sprawie Pałacu DziałyŐskich. Wspomniał, ŗe przed kilku dniami rozmawiał
z paniģ syndyk, która jest przekonana, ŗe sędzia obarczy PAN duŗym
odszkodowaniem na rzecz firmy Perły Starówek. Odszkodowanie to zapewne
sędzia będzie próbował sprzedać, a ten, kto to kupi, będzie mieć pierwszeŐstwo
i obniŗkę przy wynajmie apartamentów. Profesor zaznaczył przy tym, ŗe zwrócił
pani syndyk uwagę na to, ŗe nastģpiło naruszenie przepisów prawa i umowa od
poczģtku była niewaŗna. Firma Perły Starówek nie sprawdziła bowiem, czy prof.
S. Sierpowski miał pełnomocnictwo pozwalajģce na zawarcie umowy. W dodatku
kapitałem poczģtkowym firmy był stary samochód i katamaran. KoŐczģc swe
wystģpienie prof. T. JasiŐski poprosił wszystkich o obejrzenie poprzerabianych
pomieszczeŐ pałacowych. Członkowie Rady Naukowej obejrzeli remontowane
pomieszczenia.
Prof. Marceli Kosman wyraził zainteresowanie kilkoma sprawami: dalszym
publikowaniem serii urzędników dawnej Rzeczypospolitej, udziałem prof.
S. Sierpowskiego w pracach bibliotecznych i jego wynagrodzeniem – takŗe
w UAM, jak równieŗ kwestiģ wytrzymałości mostu.
Następnie prof. Witold Molik ciekawy był, jakie konkretnie zarzuty
postawiono prof. S. Sierpowskiemu, ŗe doszło do jego zawieszenia w obowiģzkach
dyrektora Biblioteki, dlaczego PAN nie rozwiģzała z nim umowy i dlaczego cała
rzecz tak długo się przeciģga.
Sprawy remontów domku mieszczaŐskiego przy Placu Niepodległości 50
w Kórniku oraz mostu poruszył równieŗ prof. J. Fogel. Jeśli chodzi o dom, być
moŗe dziś naleŗałoby go istotnie rozebrać, a replikę postawić nieco dalej, tuŗ obok
sģsiedniego budynku. Zaproponował równieŗ, aby przy okazji remontu mostu
wykonać prace paleogeologiczne i dokładnie wyjaśnić usytuowanie zamku
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gotyckiego. Badania mogliby przeprowadzić pracownicy Instytutu Geografii UAM.
Przydatne byłyby takŗe badania statyczne.
Prof. T. JasiŐski powrócił do sprawy prof. S. Sierpowskiego, który został
postawiony przed rzecznikiem dyscypliny finansowej PAN za niewłaściwe
postępowanie. Naruszył ok. dziesięciu procedur, a mimo to został uznany za
niewinnego. Prof. JasiŐski stwierdził, ŗe nie ocenia tego, czy prof. S. Sierpowski
był winny, jednak nie ma dla niego zadaŐ. Poprosił więc członków Rady o opinię,
a sam raz jeszcze opowiedział się za zwolnieniem prof. S. Sierpowskiego.
Prof. A. Gģsiorowski z uznaniem wyraził się o znakomitej orientacji
w róŗnorodnych sprawach bibliotecznych nowego dyrektora. Stwierdził, ŗe Pałac
DziałyŐskich jest wizytówkģ Kórnika w Poznaniu. Dotģd przynosił dochód,
obecnie jest „kulģ u nogi”. Wspomniał, ŗe przed laty mieściły się w nim takŗe inne
placówki PAN. Według niego naleŗałoby moŗe obecnie podjģć jakieś radykalne
kroki i oddzielić go od Biblioteki. Zwrócił równieŗ uwagę na to, ŗe do powstania
czytelni w Pałacu przyczynili się prof. Gerard Labuda i prof. Stefan Weyman.
Straciła ona jednak na znaczeniu po przeniesieniu części zbiorów do Kórnika.
Potwierdził, ŗe seria poświęcona urzędnikom dawnej Rzeczypospolitej będzie
kontynuowana. Finansujģ jģ Biblioteka Kórnicka i Ossolineum. W Wydawnictwie
DiG zechciał wydawać swe tomy, znakomity i ambitny badacz, prof. Andrzej
Rachuba, który jest redaktorem urzędników litewskich. W ten sposób Korona
pozostanie w Kórniku, a Litwa w Warszawie.
Prof. Ryszard Marciniak równieŗ uznał, ŗe naleŗy jak najszybciej
zagospodarować Pałac DziałyŐskich, by pomniejszyć straty finansowe; nie miał
jednak pomysłu jak to uczynić. Poza tym opowiedział się za tym, by prof.
S. Sierpowskiemu przydzielić jakieś zadanie, o ile pozostanie on w Bibliotece
Kórnickiej do 31 sierpnia 2008 r.
Prof. Paulina Buchwald-Pelcowa zaproponowała, by w czytelni w Pałacu
DziałyŐskich umieścić wydawnictwa ułatwiajģce pracę badawczģ.
Prof. T. JasiŐski nawiģzujģc do kolejnych wypowiedzi członków Rady
Naukowej powiedział, ŗe Biblioteka nie moŗe zerwać łģczności z Pałacem
DziałyŐskich. Trzeba przetrwać trudne chwile. Nie wģtpił, ŗe w przyszłości Pałac
będzie przynosił dochód. Obecne kłopoty musi wziģć na siebie PAN. Jego zdaniem
w przyszłości mogģ mieścić się tam np. biura, moŗe nawet część Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego.
Zapewnił, ŗe prof. S. Sierpowski będzie miał wyznaczone obowiģzki.
Co do czytelni w Pałacu DziałyŐskich, to spływajģ róŗne propozycje.
Zawierajģ one równieŗ wskazówki, które rękopisy i druki powinny zostać
zdigitalizowane. Wspomniał, ŗe dotģd trwała niepotrzebna rywalizacja z podobnģ
pracowniģ w Bibliotece Głównej UAM.
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Członkowie Rady dyskutowali nad moŗliwościģ wykorzystania pomieszczeŐ
Pałacu. Dr Wanda KarkuciŐska opowiedziała się za wynajęciem pomieszczeŐ
Urzędowi Marszałkowskiemu, bo jest to instytucja samorzģdowa ze stałymi
dochodami. Jej zdaniem Pałacu nie moŗna nikomu oddać nawet, jeśli obecnie sģ
kłopoty. Prof. R. Marciniak zasugerował, ŗe moŗe korzystne byłoby przeniesienie
się do Pałacu DziałyŐskich Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej. Prof. P. BuchwaldPelcowa zaproponowała, by połģczyć poznaŐskie centrum naukowe i jego zaplecze
konferencyjne z pokojami w Pałacu DziałyŐskich. Korzystne byłoby takŗe
włģczenie w całģ sprawę Urzędu Marszałkowskiego, co połģczyłoby wszystko
z miastem.
Prof. H. Olszewski powrócił do sprawy prof. S. Sierpowskiego i zapytał
członków Rady Naukowej, czy byliby za głosowaniem nad zwolnieniem byłego
dyrektora Biblioteki. Zgodzono się na głosowanie tajne. Głosowali wszyscy obecni
(15 osób) i opowiedzieli się za zwolnieniem prof. S. Sierpowskiego.
Pani doc. Barbara Wysocka poprosiła zebranych o ustalenie skład komitetu
redakcyjnego „Pamiętnika Biblioteki Kórnickiej”, który za dwa lata obchodzić
będzie swe 80-lecie. Ustalono, ŗe komitet redakcyjny tworzyć będģ prof.
H. Olszewski, prof. T. JasiŐski, prof. W. Molik, prof. J. Fogel.

4. Kontrole
Po obfitym w kontrole ze strony Kancelarii Polskiej Akademii Nauk roku
2006 – w roku minionym Biblioteka kontrolowana była jedynie pod kģtem
zlustrowania aktualnego stanu prawnego postępowania upadłościowego spółki
Perły Polskich Starówek oraz próby ustalenia ewentualnych wierzytelności
przysługujģcych upadłemu w stosunku do Polskiej Akademii Nauk z tytułu
poniesionych nakładów w Pałacu DziałyŐskich w Poznaniu. Kontrolę
przeprowadził Stanisław Czechowicz, pracownik Biura Kancelarii PAN w dniach
10-12 grudnia 2007 r.

5. Kadra
Pismem z dnia 30 marca 2007 r. Prezes Polskiej Akademii Nauk ostatecznie
zwolnił z funkcji dyrektora Biblioteki profesora Stanisława Sierpowskiego.
Wobec rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko dyrektora Biblioteki
Kórnickiej PAN ogłoszonego przez Radę Naukowģ Biblioteki, Prezes Polskiej
Akademii Nauk decyzjģ z dnia 12 lipca 2007 r. odwołał z funkcji pełniģcego
obowiģzki dyrektora tej placówki dr. Zbigniewa Kalisza. Nowym dyrektorem
Biblioteki Kórnickiej został profesor Tomasz JasiŐski.
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Z dniem 1 marca 2007 obowiģzki kierownika Gospodarstwa Pomocniczego
Zamek w Kórniku przy Bibliotece Kórnickiej PAN zostały powierzone mgr.
Mirosławowi KwieciŐskiemu, dotychczasowemu starszemu specjaliście do spraw
promocji Biblioteki. Kierownik Gospodarstwa, zgodnie z zapisami statutu tej
jednostki podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biblioteki, prowadzģc sprawy
zwiģzane z promocjģ Biblioteki, jej działalnościģ wydawniczģ i reprograficznģ,
zarzģdem nieruchomościami Polskiej Akademii Nauk administrowanymi przez
Bibliotekę oraz obsługģ ruchu turystycznego Zamku Kórnickiego.
Dnia 1 maja pracę w Bibliotece, na stanowisku głównego księgowego
Gospodarstwa Pomocniczego Zamek w Kórniku rozpoczęła mgr Alicja Wiła,
absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza (studia pedagogiczne,
bibliotekarstwo i informacja naukowa), legitymujģca się równieŗ świadectwem
ukoŐczenia studiów podyplomowych w zakresie rachunkowości i finansów na
Wydziale Zarzģdzania Akademii Ekonomicznej w Poznaniu oraz innymi
dokumentami świadczģcymi o ukoŐczeniu róŗnych szkoleŐ dotyczģcych
zarzģdzania, marketingu i zasad księgowości.
Z poczģtkiem roku nowym kierownikiem Działu Elektronicznych Tekstów
Humanistycznych w Pałacu DziałyŐskich w Poznaniu została mgr Jolanta Mazurek,
absolwentka Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu Adama
Mickiewicza, a takŗe Wydziału Nauk Społecznych, Instytutu Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa UAM (studia podyplomowe), pracujģca juŗ wcześniej, w latach
1998-2004 w Bibliotece Kórnickiej, w działach: Udostępniania, Opracowania
Zbiorów i DETH.
Na okres pięciu letnich miesięcy, od maja do koŐca września, w zwiģzku ze
wzmoŗonym ruchem turystycznym do Działu Obsługi Ruchu Turystycznego
przyjęto w charakterze opiekunów ekspozycji muzealnej osiem pracowniczek:
Ewę Górskģ, Stanisławę Andrejewskģ, Barbarę Jankowiak, Janinę JaŐczyk,
Marlenę Kaņmierczak, Danutę Libner oraz Janinę Fludrę.
Mimo posiadanych uprawnieŐ emerytalnych pracę w niepełnym wymiarze
czasu kontynuowały: Barbara Chrzan, Danuta Zagartowska, dr Wanda
KarkuciŐska, Maria Łuczak, Irena Potocka, Maria Krakowska, Wanda Pietrowicz
oraz Maria JaŐczyk. Nadal na urlopach wychowawczych pozostawały: Justyna
Olszewska oraz Aneta Ostroróg.
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W ciģgu roku grono pracowników etatowych Biblioteki opuścili:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

dr Zbigniew Kalisz, pełniģcy obowiģzki dyrektora od 1 paņdziernika 2006
do 12 lipca 2007,
Barbara Chrzan, kierownik Działu Udostępniania, 31 grudnia 2007,
w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę na czas określony.
Danuta Zagartowska, kierownik Działu Gromadzenia, 31 grudnia 2007,
równieŗ w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę zawartej na czas
określony,
Monika Rozmiarek, opiekun ekspozycji muzealnej, 31 grudnia 2007,
w zwiģzku z przejściem na emeryturę,
Elŗbieta Borowska, starszy magazynier, 30 listopada 2007, w zwiģzku
z nabyciem praw emerytalnych,
Daniel Cuch, pracownik obsługi w Pracowni i Fotograficznej, 31 marca
2007, w zwiģzku z przejściem do innej pracy,
Jan XwidziŐski, młodszy dokumentalista w archiwum bibliotecznym, 30
czerwca 2007, w wyniku wygaśnięcia umowy o pracę na czas określony,
Łukasz Biniak, odbywajģcy zastępczģ słuŗbę wojskowģ w Dziale
Elektronicznych Tekstów Humanistycznych, 31 sierpnia 2007.

W listopadzie objęcie stanowiska kierownika Działu Gromadzenia z dniem
1 stycznia 2008 zaproponowano starszemu bibliotekarzowi w Dziale Zbiorów
Specjalnych, mgr. Ewelinie Nowak.
Maria Wróŗ, pracujģca dotģd w Dziale Opracowania Nowych Zbiorów
i Czasopism przeniesiona została do Działu Elektronicznych Tekstów
Humanistycznych i awansowana na stanowisko kustosza.
Dr Łukasz Jastrzģb we wrześniu, na własnģ prośbę skierowanģ do dyrektora
Biblioteki przestał być pracownikiem Działu Elektronicznych Tekstów
Humanistycznych. Motywowany chęciģ dalszego rozwoju naukowego, zwiģzania
się zawodowo z bibliotekarstwem, zwłaszcza opracowywaniem rękopisów
i spuścizn XIX i XX-wiecznych oraz napisania rozprawy habilitacyjnej podjģł
praktykę we wszystkich działach merytorycznych Biblioteki. UkoŐczył teŗ studia
podyplomowe na Wydziale Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wyŗszej
Szkoły Umiejętności Społecznych w Poznaniu w zakresie informacji naukowej,
elektronicznej i bibliotekarstwa.
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II. Opracowanie naukowe. Działalność dydaktyczna
1. Wydawnictwa Biblioteki Kórnickiej
1) Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej, z. 28, PoznaŐ 2007 – opracowanie zeszytu,
wyszukanie autorów gotowych napisać teksty, prowadzenie konsultacji
z nimi, weryfikacja merytoryczna tekstów, ich opracowanie stylistyczne
i redakcyjne zostało powierzone pani doc. dr hab. Barbarze Wysockiej

2. Ważniejsze publikacje pracowników
prof. dr hab. Tomasz Jasiģski
 PoznaŐ jako miasto stołeczne i rezydencjonalne. [w:] Tu się Polska
zaczęła. Pod red. Hanny Kocka – Krenz, PoznaŐ 2007, s. 27-32.
 Dlaczego lustracja ?. [w:] „Przeglģd Bydgoski. Humanistyczne
czasopismo naukowe”, nr 18 (2007), s.93-95.
 Fu il veneziano Monachus Littorensis l’autore della piu antica cronaca
polacca medievale? [w:] „Quaestiones Medii Aevii Nova”, nr 12 (2007),
s. 59-103.
 Nowe światło na poczģtki Polski. [w:] „Życie Uniwersyteckie”, nr 10
(169), s. 14-17.
 Poczģtki Polski w nowym świetle. [w:] „Nauka”. nr 4, 2007, s. 7-18.
prof. dr hab. Stanisław Sierpowski
 Red. Kórnik. Skarbiec kultury i przyrody. Pod redakcjģ Stanisława
Sierpowskiego. Wydawnictwo Albumowe Parma Press, Warszawa –
Marki 2007, ss.159.
 Red. Niemcy w polityce międzynarodowej podczas II wojny światowej.
Opracowanie zbiorowe pod redakcjģ Stanisława Sierpowskiego. Instytut
Historii UAM, PoznaŐ 2007, ss.312.
 Kalendarz PoznaŐski 2008. Wyd. AWR Chronica, PoznaŐ 2007, s. nlb,
ok. 380 (notki dzienne dotyczģce Powstania Wielkopolskiego
i odrodzenia Polski).
 W 90. rocznicę Powstania Wielkopolskiego i odrodzenia paŐstwa. [w:]
Kalendarz PoznaŐski 2008. Wyd. AWR Chronica. PoznaŐ 2007, s. nlb,
ok. ss.8.
 Niemcy w polityce włoskiej w latach 1939–1940. [w:] Niemcy w polityce
międzynarodowej podczas II wojny światowej. Opracowanie zbiorowe
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pod redakcjģ Stanisława Sierpowskiego. Wyd. Instytut Historii UAM,
PoznaŐ 2007, s. 95-158.
 Doświadczenia Biblioteki Kórnickiej w budowie biblioteki cyfrowej. [w:]

Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce
historii. Redakcja Rafał T. Prinke. Wyd. Instytut Historii UAM, PoznaŐ

2007, s. 19-29.
 Wstęp. [w:] Niemcy w polityce międzynarodowej podczas II wojny
światowej. Opracowanie zbiorowe pod redakcjģ Stanisława
Sierpowskiego. Wyd. Instytut Historii UAM, PoznaŐ 2007, s. 9-11.
 Wstęp. [w:] Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji
i dydaktyce historii. Redakcja Rafał T. Prinke. Wyd. Instytut Historii
UAM, PoznaŐ 2007, s. 7-10.
 Wstęp. Introduction. Vorwort. [w:] Kórnik. Skarbiec kultury i przyrody.
Pod redakcjģ Stanisława Sierpowskiego. Wydawnictwo Albumowe Parma
Press, Warszawa, Marki 2007, s. 5-16.
dr Maria Hłyģ
 Listy Marii z Gniewoszów Harsdorfowej do Heleny Mycielskiej, cz. II.
[w:] „Pamiętnik Biblioteki Kórnickiej” (dalej: PBK), z.28, PoznaŐ 2007.
dr Łukasz Jastrząb
 Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa jako narzędzie edukacyjne. [w:]
„Dyrektor Szkoły”, nr 3(159), 2007, s. 26-29.
 Praktyczne zastosowanie oprogramowania dLibra w bibliotekach
cyfrowych. [w:] „Zagadnienia Informacji Naukowej”, nr 2, 2007.
 Egzekucja Polaków w Kórniku w dniu 20 paņdziernika 1939 roku
w świetle dokumentów Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. [w:]
PBK, z. 28, PoznaŐ 2007.
 Autobus śmierci. [w:] „Głos Wielkopolski”, nr 71 (19165), 24/25 marca
2007, s.24.
 Autobus śmierci. [w:] „Kórniczanin”, nr 7 (267), 6 kwietnia 2007, s.1314.
 Doświadczenia Biblioteki Kórnickiej w budowie biblioteki cyfrowej. [w:]

Megabajty dziejów. Informatyka w badaniach, popularyzacji i dydaktyce
historii. Redakcja Rafał T. Prinke. Wyd. Instytut Historii UAM, PoznaŐ

2007, s. 19-29.
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mgr Mirosław Kwieciģski
 Łowiectwo w dobrach kórnicko – zakopiaŐskich hr. Władysława
Zamoyskiego, cz. II. Zakopane. [w:] PBK, z. 28, PoznaŐ 2007.
mgr Maria Łuczak
 Niemieccy właściciele Osiecznej. Cz.II.: Heiny von Heydebrand
u.d.Lasa. [w:] „Zeszyty Osieckie”, z. 15, Osieczna-Leszno 2007, s. 15-18.
 Hrabianka Maria Zamoyska (1860-1937). Wspomnienie. [w:] „Gazeta
Wyborcza”, 19 marca 2007, s. 10.
 Generałowa Jadwiga Zamoyska – jej ŗycie i działalność we
wspomnieniach. [w:] Jadwiga Zamoyska. Myśli wybrane. Lublin 2007,
s. 13-49.
 Egbert Meissenburg und seine Verbindungen zur Bibliothek Kórnik.

Brief anlässlich des 70. Geburtstags des unermündlichen Forschers und
Kenners der Schachliteratur-Sammlung von der Lasa. [w:] „Rochade.

Festschrift“. Nr 11, November 2007.
 Z badaŐ nad historiģ i literaturģ szachów. II Międzynarodowe

Seminarium Historyków Szachów w Bibliotece Kórnickiej PAN, 22-24
paņdziernika 2007. [w:] „Kórniczanin”, nr 27, 9 listopada 2007, s. 32-33.

mgr Magdalena Marcinkowska
 Nota do katalogu wystawy Obraz i dņwięk. Muzyka w sztuce
europejskiej od XV do XIX wieku. Muzeum Narodowe w GdaŐsku,
2007.
 Noty (7) do katalogu wystawy Od powietrza, głodu, ognia i wojny…
człowiek wobec nieszczęścia. Muzeum Okręgowe w Lesznie, 2007.
 Komentarz na temat spuścizny Hoene-WroŐskiego w publikacji
Instytutu Matematyki PAN (w druku).
mgr Jolanta Mazurek
 Rozproszony system bibliotek cyfrowych w Polsce. Doświadczenia
i wyzwania na przyszłość. [w:] „Bibliotekarz”, nr 10, 2007, s. 2-5.
 Wkład Biblioteki Kórnickiej w rozwój systemu rozproszonych bibliotek
cyfrowych w Polsce. [w:] PBK, z. 28, PoznaŐ 2007.
mgr Mikołaj Potocki
 Pośmiertne losy DziałyŐskich z Kórnika. O krypcie DziałyŐskich kościele
kórnickim. [w:] PBK, z. 28, PoznaŐ 2007.
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3. Działalność dydaktyczna
Biblioteka, jak co roku kontynuowała swoje działania dydaktyczne słuŗģce
przede wszystkim studentom filologii polskiej, historii i archiwistyki, ale takŗe
prawa, pedagogiki, historii sztuki, kulturoznawstwa oraz bibliotekarstwa.
Profesor Stanisław Sierpowski wykładał historię najnowszģ dla studentów
Wydziału Prawa UAM, prowadził teŗ zajęcia z zakresu regionalistyki i archiwistyki,
a takŗe seminaria magisterskie.
Zajęcia w semestrze letnim Podyplomowego Studium Bibliotekoznawstwa
przy Uniwersytecie Adama Mickiewicza prowadziła dr Wanda KarkuciŐska.
Dyrektor Biblioteki Kórnickiej, prof. dr hab. Tomasz JasiŐski prowadził
zajęcia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza na kierunku historia następujģce
zajęcia: seminarium magisterskie dla IV i V roku oraz przeglģd ņródeł
historycznych dla II roku, specjalności: ogólnohistoryczna, archiwistyczna
i kultura polityczna.
Praktykę w Dziale Zbiorów Specjalnych odbywała Magdalena Kossatz. Pod
okiem mgr Eweliny Nowak przygotowane zostały do opracowania komputerowego
materiały po rodzinie Goebel i Bickerich (m.in. korespondencja Klary Bickerich,
księgi pamiģtkowe i korespondencja w języku niemieckim). Ta sama osoba odbyła
w sierpniu praktykę w Dziale Muzealnym Biblioteki. Tamŗe, w grudniu praktykę
podjęła Monika Małecka. W Dziale Elektronicznych Tekstów Humanistycznych
trzydziestodniowģ praktykę odbyła Maria Monika Chuda, przyjęta do pracy
w Bibliotece w roku bieŗģcym.
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III. Działalność biblioteczna
1. Gromadzenie
W Dziale kierowanym przez mgr Danutę Zagartowskģ pracowały trzy osoby
(zob. zał. 1).

A. Statystyka
Na gromadzenie zbiorów w 2007 r. wydano następujģce kwoty:
Z budŗetu
56 271,00
Z dotacji: fundusz DOT
46 000,00
Fundacja Zakłady Kórnickie
30 000,00
Razem:
132 271,00*
* W 2006 r. wydano odpowiednio: 70 300,00 (z budŗetu), 20 628,00 (z funduszu DOT) oraz
5 000,00 z dotacji Fundacji Zakłady Kórnickie

Zbiory biblioteczne wg ņródeł nabycia powiększyły się następujģco:
2006
2007
Liczba
wol./jedn.
inw./szt.

Wartość zł

Liczba
wol./jedn.
inw./szt.

Wartość zł

Zakupy
2 087
146 187,19*
2 747
171 724,74*
Wymiana
786
14 303,00
801
18 717,00
Dary
2 916
65 100,00
2 200
68 355,20
Wytwory własne
156
7 389,60
49
790,00
Razem:
5 945
232 979,79
5 797
259 586,94
* W tym policzono mikrofilmy i płyty CD wykonane w Pracowni Fotograficznej BK
i w Dziale Elektronicznych Tekstów Humanistycznych BK.
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Zakupy:
Nowe druki
Czasopisma
Stare druki
Rękopisy
DŻS – pocztówki
Kartografia
Fotografia historyczna
Fotografia uŗytkowa
Fotokopie
Mikrofilmy
Cd ROM
Razem:

ilość

wartość zł

1 986 wol.
396 wol.
16 wol.
14 wol.
3 szt.
2 szt.
9 szt.
59 szt.
3 szt.
199 szp.
60 szt.
2 747 wol./szt./szp**.

73 683,15
11 185,43
12 791,76
4 116,60
627,00
169,00
72,00
788,00
44,00
37 201,40*
31 046,40*
171 724,74

* Wykonane w Pracowni Fotograficznej BK i w Dziale Elektronicznych Tekstów
Humanistycznych BK
** Równa się 2566 numerów akcesji

Wymiana:

ilość

Nowe druki
Czasopisma
CD ROM
DŻS – pocztówki
Razem:

595 wol.
202 wol.
2 szt.
2 szt.
801 wol.*

wartość zł
14 957,00
3 660,00
60,00
40,00
18 717,00

* Równa się 709 numerów akcesji

Wymianę prowadzimy, podobnie jak w roku poprzednim, z 56 kontrahentami
polskimi i 20 zagranicznymi.
W ciģgu 2007 r. jako egzemplarz obowiģzkowy wysłano do 15 bibliotek
krajowych (i dodatkowo do 2 bibliotek w Poznaniu) następujģce publikacje:
1) Stanisław Samostrzelnik, Kórnik 2006;
2) Gabinet Grafiki, Kórnik 2006;
3) Grafika prasowa w XIX w., Kórnik 2007;
4) Ksiģŗka na przełomie średniowiecza, Kórnik 2007.
Te same pozycje wysłano w ramach wymiany do 34 muzeów krajowych.
W ramach wymiany krajowej i zagranicznej wysłano teŗ do ponad 70
instytucji wymienione wcześniej publikacje (nr 1,2) oraz dzieło Włodzimierza
Dworzaczka pt. Ksawery DziałyŐski, Kórnik 2006.
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Dary:

ilość

wartość zł

Nowe druki
1 110 wol.
Czasopisma
753 wol.
Rękopisy (w tym 1 dyplom)
48 j. inw.
Stare druki
18 j. inw.
DŻS – pocztówki
21 szt.
DŻS – foldery, plakaty,
35 szt.
kalendarze, druki ulotne
Grafika
5 szt.
Ekslibrisy
1 szt.
Kartografia
19 wol.
Fotografia historyczna
2 szt.
Fotokopie
16 szt.
Nośniki elektroniczne – płyty CD
38 szt.
Kserokopie
1 szt.
Zbiory szachowe
133 wol.
Razem:
2 200 szt./wol./j.inw./szp.**
* Równa się 1409 numerów akcesji

Wytwory własne Biblioteki Kórnickiej
Nowe druki
Czasopisma
DŻS (druki ulotne)
Zbiory szachowe
Razem:
* Równa się 48 numerów akcesji

Prenumerata
Krajowa
Zagraniczna
Razem

12 005,00
5,00
1 028,00
10,00
3 200,00
1 185,20
10,00
2 415,00
68 355,20

ilość

wartość zł

41 wol.
2 wol.
5 wol.
1 wol.

715,00
60,00
10,00
5,00
790,00

49 wol./szt./szp.*

2006
ilość tyt.
87
9
96

28 688,00
5 427,00
9 950,00
4 145,00
38,00
249,00

2007
wartość zł
14 523,58
8 854,00
23 377,58

ilość tyt.
87
10
97*

wartość zł
14 733,00
11 580,00
26 313,00

* Uwzględniajģc inne formy zakupu poza prenumeratģ podajemy ogólnģ liczbę 181 tytułów
czasopism krajowych i zagranicznych
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Muzealia

ilość

zestawienie łģczne: kupno, dary i wymiana

Medale i odznaki
Numizmatyka – monety
Sztuka uŗytkowa:
- meble
- rzemiosło art.
- rzeņba
Malarstwo
Razem:

Nabytki łącznie:
Nowe druki
Czasopisma
Stare druki
Rękopisy
Grafika
Ekslibrisy
Fotografia historyczna
Fotografia uŗytkowa
Fotokopie
Mikrofilmy
Kartografia
DŻS (łģcznie)
Biblioteka szachowa (nowe nabytki)
Kserokopie
Nośniki elektroniczne (płyty CD)
Muzealia
Prenumerata krajowa i zagraniczna

Razem:

wartość zł

7 szt.
36 szt.

285,00
956,00

1 szt.
1 szt.
1 szt.
6 szt.
52 szt.

500,00
50,00
50,00
11 000,00
12 841,00

ilość
3 732 wol.
1 353 wol.
34 wol.
62 wol.
5 szt.
1 szt.
59 szt.
11 szt.
19 szt.
199 szp.
21 szt.
66 szt.
134 wol.
1 wol.
100 szt.
52 szt.
97 tyt.
5 946 szt./wol./szp.

wartość zł
118 043,15
20 332,43
16 936,76
14 066,60
12 005,00
5,00
788,00
82,00
3 244,00
37 201,40
1 197,00
964,00
2 420,00
10,00
3 291,60*
12 841,00
26 313,00
269 740,94

* Wykonane głównie w Pracowni Fotograficznej BK i w Dziale Elektronicznych Tekstów
Humanistycznych BK.
** W 2006 r.: 6 109 za kwotę 386 004,37
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B. Dział gromadzenia w ujęciu szczegółowym
1) KUPNO
− Podobnie jak w latach poprzednich zakupów ksiģŗek dokonywano głównie
w księgarni KAPITAŁKA, gdzie Biblioteka ma ustalony rabat; w innych
księgarniach sporadycznie. Ponadto w Antykwariacie ŻupaŐskiego w Poznaniu,
Antykwariacie Wójtowicza w Krakowie i innych.
− Korzystajģc z duŗego rabatu, kupowano ksiģŗki w hurtowniach AZYMUT
i ARSENAŁ w Poznaniu, ponadto w hurtowni p. Juszczaka w Łodzi.
− Zakupy realizowano teŗ bezpośrednio u wydawców: Universitas, Wydawnictwo
Literackie, WAM i Księgarnia Akademicka w Krakowie, Wydawnictwo
PoznaŐskie, Wydawnictwo UAM, Wydawnictwo Miejskie i Bonami w Poznaniu,
Wydawnictwa Semper, DiG, NERITON oraz w innych instytucjach np.
w Muzeum Narodowym w Poznaniu, Warszawie i Krakowie, w Wojewódzkiej
Bibliotece Publicznej w Poznaniu, w Naczelnej Dyrekcji Archiwów
PaŐstwowych i Instytucie Języka Polskiego PAN.
− W roku sprawozdawczym poczyniono zakupy na 12 aukcjach, które odbyły się
w Warszawie, Krakowie, Bydgoszczy i Kielcach. Z tego w 3 aukcjach brano
udział bezpośredni, na pozostałe aukcje zamówienia wysłano pocztģ. Zakupiono
ogółem 87 pozycji za ponad 16 500 zł, w tym 1 rękopis i 8 starych druków
(w 2006 – 14 pozycji za ponad 6 400 zł; w tym 6 starych druków). Pozostałe
nabytki to brakujģce w zbiorach numery czasopism i druki nowe.
− Część publikacji zakupiono bezpośrednio na Targach Ksiģŗki Naukowej
w Poznaniu, inne zamówiono tamŗe – wszystkie po bardziej korzystnych
cenach niŗ w księgarni.
− Sprawdzano teŗ oferty antykwaryczne (PoznaŐ, Kraków, Łódņ) i tģ drogģ
nabytych zostało wiele pozycji uzupełniajģcych nasze zbiory, szczególnie
w Antykwariacie ŻupaŐskiego w Poznaniu.
− W ciģgu 2007 r. odbyły się 2 posiedzenia Komisji Nabytków BK, na których
rozpatrzono oferty od osób prywatnych:
• od p. St. Rostworowskiego zam. w Warszawie zakupiono materiały
archiwalne rodziny m.in. korespondencję Rostworowskich, Mycielskich,
Wodzickich i in. z XIX i pocz. XX w. – za 1 400 zł. Wcześniej od oferenta
otrzymaliśmy w darze dokumenty dotyczģce jego rodziny, a ponadto
dzięki pośrednictwu p. Rostworowskiego otrzymaliśmy równieŗ w darze
od jego bratowej, p. Magdaleny Rostworowskiej z Wrocławia,
korespondencję rodzinnģ;
• od p. S. JabłoŐskiej z Kórnika kupiono 10 pozycji za 800 zł, m.in. ciekawy
album z reprodukcjami rys. i akwarel S. BłoŐskiego z lat 20-tych XX w.;
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• ponadto zakupiono od p. T. Krzywickiej z Poznania rękopisy –
pamiętniki rodzinne z XIX w. za 250 zł oraz
• od p. B. Dolaty z Poznania 2 stare druki (XVII i XVIII w.) za 300 zł, i od
p. P. Puchalskiego ze Zdun za symbolicznģ sumę 25 zł.- 2 dokumenty
z 1935 r. dotyczģce Szkoły Domowej Pracy Kobiet w Kórniku.

2) PRENUMERATA
W roku sprawozdawczym nabywaliśmy czasopisma i codzienne gazety do obu
czytelni za pośrednictwem przedsiębiorstwa kolportaŗowego Prasa do Domu.
Czasopisma zagraniczne nabywaliśmy za pośrednictwem Domu Handlowego
Nauki Sp. z o.o. w Warszawie.
Część tytułów czasopism krajowych („Więņ”, „Znak”, „Odra”, „Kronika
Miasta Poznania”, „Notes Wydawniczy”, „Arcana” i inne) prenumerowaliśmy
bezpośrednio u wydawców; inne nabywaliśmy w księgarni Kapitałka w Poznaniu.

3) WYMIANA I DARY
− W drodze wymiany otrzymaliśmy w roku sprawozdawczym 801 wol. (w 2006 r.
– 786 wol.).
− W 2007 r. wysłano do 15 bibliotek krajowych egzemplarze obowiģzkowe
wydawnictw wydanych w r. 2006 (zob. str. 2 nin. sprawozdania) – zgodnie
z Ustawģ o obowiģzkowym egzemplarzu bibliotecznym.
− Waŗne jest terminowe sprawdzanie spisów dubletów z innych bibliotek. W roku
sprawozdawczym wiele bibliotek przesłało swoje wykazy dubletów
(31 wykazów, w tym: Ksiģŗnica Pomorska w Szczecinie, Biblioteka
Uniwersytetu GdaŐskiego, Xlģskiego, UMK i Uniwersytetu w Białymstoku,
Biblioteka PTPN, Biblioteka RaczyŐskich, Centralna Biblioteka Wojskowa,
Biblioteka Sejmowa, Biblioteka PAU i PAN w Krakowie, Niemiecki Instytut
Historyczny w Warszawie).
− Wykonano kolejne spisy dubletów BK PAN (osobno druki i czasopisma). Tym
razem wykonano 8 spisów zawierajģcych 626 pozycji i wykazy przesłano pocztģ
elektronicznģ do 40 bibliotek w kraju. Po upływie miesiģca wysłano zamawiane
przez biblioteki pozycje. Pozostałości z wykazów dubletów przekazano do
Antykwariatu Internetowego BK, z którego mogģ zamawiać inne biblioteki.
Do księgi akcesji na bieŗģco wprowadzane były dary – 2 200 wol. na kwotę
68 355,20 (w 2006 r. - 2 916 wol. na łģcznģ kwotę 65 100,00). Wymieniamy kilka
waŗniejszych darowizn:
• Pani prof. Monika Hamanowa przekazała w darze swój księgozbiór liczģcy
ok. 300 wol. (226 nr akcesji); zawiera on pięknie oprawione ksiģŗki z XIX
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•
•
•
•
•
•

i XX w., w tym wiele literatury niemieckiej, 3 stare druki i 3 pozycje
kartografii.
Pani Magdalena Rostworowska z Wrocławia przekazała korespondencję
rodziny Rostworowskich – ponad 2 tys. listów (35 akcesji).
Podobnie jak w roku ubiegłym zbiory BK wzbogaciły się teŗ dzięki
darowiņnie pani Krystyny Krause-Goralskiej. Wprowadzono do zbiorów ok.
80 pozycji.
Od p. A. Niworowskiego z Kórnika otrzymaliśmy ksiģŗki o tematyce
historycznej – 27 akcesji.
Przejrzano ksiģŗki (ok. 150 wol.) ze zbiorów śp. Włodzimierza Gibasiewicza,
b. pracownika BK PAN i wprowadzono do zbiorów 90 wol. (80 akcesji).
Mieszkanka Kórnika-Bnina – p. Wieczorkiewicz – podarowała BK swoje
ksiģŗki: 8 tytułów w 60 wol.
Nadal otrzymujemy z Wydawnictwa Ossolineum PAN publikacje – jeden
egzemplarz wprowadzamy do zbiorów BK, a jeden egz. archiwizujemy dla
nich; kontynuujemy prowadzenie księgi inwentarzowej, a ksiģŗki
przekazujemy do magazynu.

4) WYTWORY WŁASNE BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ
Załoŗenie w 2003 r. odrębnej księgi akcesji pozwoliło na precyzyjne
rozeznanie, ile Biblioteka wytwarza mikrofilmów, fotografii, fotokopii itp. W 2006
powrócono do umieszczania „wytworów własnych BK” w rubryce “Zakupy” (por.
tabelę w I cz. sprawozdania).

***
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2. Opracowanie nowych druków i czasopism
W Dziale pracuje pięciu pracowników pod kierunkiem starszego kustosza
mgr Anny Gryglas-Ratajczak (zob. zał. 1).

1) KATALOGOWANIE
druki zwarte
wydawnictwa seryjne
--

Nowe druki
Czasopisma
Dopisywanie części wydaw.
tomowych do katalogu:

- druków
- czasopism

Razem:

OGÓŁEM

–
w 2006 r.

dzieł

wol.

2 406
276
102
104
104

2 595
288
207
131
131

tomów

2 596
288
698
139
139

2 888

3 221

3 721

3 935

4 271

5 139

dzieł

wol.

2) INWENTARYZACJA
wpis do inwentarza
dopis do inwentarza

Druki zwarte

Razem:
wpis do inwentarza
dopis do inwentarza

Czasopisma

Razem:
Wydawnictwa multimedialne

OGÓŁEM

–
–

w 2006 r.

tomów

2 360
266
2 626
102
1 366
1 468
52

2 618
390
3 008
207
1 440
1 647
52

2 565
398
2 963
698
4 980
5 678
52

4 146

4 707

8 693

3 935

4 271

5 139

3) INFORMACJE NA TEMAT OPRACOWANIA ZBIORÓW
Uwagi ogólne
1.

Kontynuowano tworzenie i archiwizowanie komputerowych baz zbiorów
XIX-XXI wieku:
− baza nowych druków – osiągnęła 27 989 dokumentów (w 2006 r. –
25 216);
− baza czasopism –na końcu roku zawierała 7 737 sygnatur (w 2006 r. –
7 665).
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2.

Przeprowadzono prace przygotowawcze do Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego „Digitalizacja, archiwizacja i konserwacja
wielkopolskich druków z lat 1801-1939 – zaliczonych do Narodowego Zasobu
Bibliotecznego – i udostępnienie ich w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej”
(w ramach Priorytetu V. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego).
Realizatorami projektu będģ: Biblioteka Uniwersytecka (koordynator),
Miejska Biblioteka Publiczna im. E. RaczyŐskiego, Biblioteka PoznaŐskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Biblioteka Kórnicka. Działania w roku
sprawozdawczym dotyczyły etapu I – „Digitalizacja druków z lat 1801-1863”
i skupiły się na wytypowaniu tytułów do digitalizacji. Przejrzano cały
alfabetyczny katalog kartkowy (399 szuflad) wyszukujģc druki wydane na
terenie Wielkopolski w w/w okresie i wprowadzono ich opisy do odrębnej
zbiorczej bazy internetowej, jednocześnie prowadzģc niezbędne działania
melioracyjne. W wyniku współpracy wymienionych bibliotek powstała lista
obejmujģca 5 698 tytułów, z informacjģ o objętości i lokalizacji
poszczególnych egzemplarzy. Następnie – w celu przygotowania zbioru do
oceny konserwatorskiej – wypisano ok. 2 000 rewersów, słuŗģcych realizacji
ksiģŗek i zgromadzeniu ich w odrębnym magazynie.

Inne czynności zwiģzane z opracowaniem i udostępnianiem zbiorów na
wystawy i do publikacji
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

Dla katalogu czytelni w Poznaniu przekazano 3 570 kart dot. druków
zwartych i czasopism. Dla katalogu kórnickiego wydrukowano i dopisano
3 352 kart.
Dla księgozbioru podręcznego czytelni Pałacu DziałyŐskich przekazano 45
ksiģŗek (w 61 wol.).
Na karty sprawozdaŐ rocznych dot. opracowania i wyceny czasopism –
naniesiono 1 974 wpisy.
Administrowano bazy komputerowe (import: opisów pracowników, danych
Przewodnika Bibliograficznego i Bibliografii Zawartości Czasopism,
bibliografii Prasa; przygotowywanie aktualnych kopii baz danych dla
Czytelni Pałacu DziałyŐskich, uzupełnianie sygnatur podręcznych działów;
melioracje opisów).
Poddano korekcie opisy katalogowe ksiģŗek (2 626 woluminów) oraz
nowych tytułów czasopism (107 tytułów).
Prowadzono korektę bazy druków i bazy czasopism przed aktualizacjģ na
stronie internetowej.
Podjęto współpracę z współtwórcģ programu MAK – p. Jerzym
Swianiewiczem z Biblioteki Narodowej – w zakresie przygotowania
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programu drukujģcego inwentarze, druku kart odsyłaczowych z bazy
czasopism oraz kart czģstkowych z bazy druków.
8. Z księgozbioru ofiarowanego przez prof. Monikę Hamanowģ (zawierajģcego
gł. XIX-wieczne niemieckie wydania klasyków literatury pięknej),
zinwentaryzowano 109 dzieł (209 tomów w 200 wol.), skatalogowano 43
dzieła (140 tomów w 131 wol.).
9. Sprawdzano wykazy nabytków przekazanych z Działu Gromadzenia.
10. Do księgozbioru podręcznego pracowni Nowych Druków wprowadzono
9 wol. ksiģŗek oraz dopisano 6 pozycji.

4) INFORMACJA NAUKOWA I SZKOLENIA
1. Wykonano 40 kwerend pisemnych dotyczģcych zbiorów BK (w tym 2 na temat
wydawnictw własnych BK) oraz udzielono 168 informacji ustnych
(miejscowych i telefonicznych), w części o charakterze tematycznych
zestawieŐ bibliograficznych.
2. Trwała współpraca z Bibliotekģ Narodowģ w zakresie prowadzenia
Centralnego Katalogu Ksiģŗek Zagranicznych znajdujģcych się w bibliotekach
polskich (przekazano dane o nabytkach BK w 2007 r. – 260 opisów w postaci
komputerowej bazy danych) oraz Centralnego Katalogu Czasopism
Zagranicznych (sporzģdzono 17 opisów nowych czasopism i sprawdzono
wykaz dotychczasowych tytułów). Przygotowano takŗe wykaz czasopism
zagranicznych nabytych w 2007 r. dla Xrodowiskowego Katalogu Czasopism
Zagranicznych, prowadzonego przez Bibliotekę Głównģ Akademii
Ekonomicznej w Poznaniu.
3. Kierownik Działu mgr Anna Ratajczak wzięła udział w seminarium „Narodowy
Zasób Biblioteczny – potrzeby i moŗliwości”, zorganizowanym przez
Centralnģ Bibliotekę Wojskowģ i Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Warszawa, 11 września 2007 r.
4. Wyszukiwano unikaty i druki rzadkie dla Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej.

5) SKONTRUM
Przeprowadzono skontrum księgozbioru podręcznego pracowni Nowych
Druków. Na półkach stwierdzono 691 dzieł w 1417 wol.; wypoŗyczenia w dniu
zakoŐczenia kontroli (5.12.07) dotyczyły 15 dzieł; stwierdzono brak 8 dzieł
(w 9 wol.) – w tym 4 dzieła sģ nieobecne od 1980 r.
***
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3. Zbiory specjalne
Dział pracował w składzie siedmioosobowym pod kierunkiem starszego
kustosza dyplomowanego dr Wandy KarkuciŐskiej (zob. zał. 1).

1) RĶKOPISY:
Rozpisaniu, indeksacji i melioracji poddano 1 zeszyt inwentarza rękopisów.
W zeszycie 3 opracowano 48 sygnatur, w zeszycie 5 kontynuowano indeksowanie
fotografii (razem 837 zdjęć i 17 pocztówek), w zeszycie 7 dokonano korekty
w zakresie sygnatur BK 13500 – BK 13540.
W zeszycie 8 uporzģdkowano materiały rękopiśmienne po Antonim
Madeyskim, przekazane Bibliotece przez Janusza Margowskiego.
Przepakowano w oddzielne koperty całość korespondencji Zofii i Ludwika
Rostworowskich, rozdzielono według liter alfabetu korespondencję Jędrzeja
Giertycha z róŗnymi osobami, przekazanģ Bibliotece w listopadzie 2007 r.
Opracowano spuściznę Leszka JasieŐczyka – Krajewskiego (37 sygnatur w 40
wol.).

2) STARE DRUKI:
Opracowanych zostało 57 sygnatur starych druków. ZakoŐczono indeksację
grafiki ksiģŗkowej (razem 18 421 wpisów) i uzupełniono opisy grafiki w bazie
starych druków (368 dokumentów).

3) INNE ZBIORY:
Kartografia – opracowano 126 map i atlasów.
Mikrofilmy – wpisano 27 mikrofilmów.

4) BIBLIOTEKA SZACHOWA
W ramach prac nad bibliotekģ szachowģ prowadzone było katalogowanie
i inwentaryzacja nowych darów (Dz.80. wol.120, t. 120), kwerendy i szeroka,
zagraniczna korespondencja w sprawach szachowych (Niemcy, Hiszpania, USA,
Czechy, Szwecja). W koŐcu marca Bibliotekę odwiedził dr Egbert Meissenburg,
zaś w czerwcu jedenastoosobowa grupa rodziny von Heydebrand u. d. Lasa.
W dniach 22-24 paņdziernika w zamku odbyło się II Międzynarodowe
Seminarium Historyków Szachów poświęcone badaniom nad historiģ i literaturģ
szachów. Wzięło w nim udział 30 osób z 11 krajów: z Rosji, Niemiec, Czech,
Austrii, Włoch, Hiszpanii, Holandii, Szwajcarii, Szwecji, USA i Polski. Wygłoszono
22 referaty, w tym 2 nadesłane z Australii i Włoch.
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Dzięki seminarium kórnickie zbiory szachowe wzbogaciły się o ponad 100
wol. ksiģŗek podarowanych przez uczestników spotkania oraz o zbiór 232
ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia z Krakowa. Przygotowane zostały dwie wystawy:
Not only Chess – ekslibrisy Krzysztofa Kmiecia oraz Treasures from von der

Lasa’s Collection.

W polskiej i zagranicznej prasie ukazały się informacje, zarówno przed, jak
i po seminarium, by wymienić tylko: „Głos Wielkopolski”, „IKS”, „Sachmatnoe
Obozrenie” (Moskwa), „Quarterly for Chess History” (Olomouc), „Mitteilungen
der Osterreichischen Geselschaft für Wissenschaftsgeschichte” (WiedeŐ), Karl.
„Das Kulturelle Schachmagazin” (Frankfurt/Main), „Magazyn Szachista”
(Warszawa), „Kórniczanin”.

5) UDZIAŁ W SZKOLENIACH I SESJACH NAUKOWYCH
Dr Wanda KarkuciŐska wzięła udział w trzech niŗej wymienionych sesjach
naukowych, wygłaszajģc referaty:
− sesja Spuścizna Hoene-WroŐskiego w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN.
Instytut Matematyki PAN, 12-13 stycznia 2007;
− Księgozbiór Jana Zemełki z Konina z XVI w. Próba opisu. 17 kwietnia
2007;
− sesja Zbiory Radziwiłłów w Nieświeŗu. Stan badaŐ nad rekonstrukcjģ
zbiorów. Referaty: Biblioteka Anny z Sanguszków Radziwiłłowej oraz
Radiviliana w zbiorach Biblioteki Kórnickiej PAN. 13-16 grudnia 2007.

6) WYPOŻYCZENIA EKSPONATÓW NA WYSTAWY:
− Materiały do dziejów zakonu bernardynów (BK 97) – III Krajowa Wystawa
Kraju Turyngii „Elŗbieta księŗna Turyngii – europejska święta”, która
odbyła się w dniach 7 lipca – 19 listopada 2007 r. na zamku w Wartburgu.
Organizatorem wystawy była Fundacja Wartburg Eisenach oraz FriedrichSchiller-Universität w Jenie. Rękopis Biblioteki Kórnickiej zawiera
najlepszy i najpełniejszy odpis kroniki Jordana z Giany spisanej w 1262 r.
i przedstawiajģcej poczģtki zakonu franciszkanów w Cesarstwie
Niemieckim. Tekst ten miał wyjģtkowe znaczenie dla wartburskiej
wystawy, poniewaŗ jako jedyny donosi o spotkaniu młodej Elŗbiety
z pierwszymi franciszkanami na terenie Niemiec, które stało się punktem
zwrotnym w ŗyciu przyszłej świętej. Organizatorzy wystawy wydali dwie
publikacje, w których zamieszczono m.in. reprodukcje kart kórnickiego
manuskryptu. Autorkģ artykułu dotyczģcego rękopisu BK 97, jest Petra
Weigel z Instytutu Historii Uniwersytetu w Jenie.
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− Album amicorum Michaela Heidenreicha (BK 1436) – wystawa Obraz
i dņwięk. Muzyka w sztuce europejskiej od XV do XIX wieku organizowana
przez Muzeum Narodowe w GdaŐsku.
− 7 starych druków (18132, 214505, Cim O. 160, 137678, 11284, 1456,
12953) – wystawa Od powietrza, głodu, ognia i wojny… Człowiek wobec
nieszczęścia, organizowana przez Muzeum Okręgowe w Lesznie (wystawa
trwa do 14 lutego 2008 r.).
− W ramach współpracy z mediami mgr Magdalena Marcinkowska wzięła
udział w realizacji programu telewizyjnego Polska na weekend,
wyemitowanego przez TV Polonia.
***

4. Archiwum
Baza Archiwum Biblioteki Kórnickiej obejmujģca akta z lat 1869-1923, akta
z czasów Fundacji Zakłady Kórnickie oraz częściowo akta współczesne (m.in.
dokumentacja konserwatorska, sprawozdania) liczy obecnie 843 jedn. inw.
Kolejnym etapem będzie dopisanie do niej akt gromadzonych po 1953 r.
W roku minionym rozpisano sygnatury AB 199 – AB 302 z „Katalogu
Archiwum Bibliotecznego Biblioteki Kórnickiej z czasów Zygmunta
Celichowskiego 1869-1923”. Sygnatury zostały uzupełnione o indeksy, m.in.:
osobowy, geograficzny, instytucji i wydarzeŐ.
Nadzorowano układ akt bieŗģcych, zgodnie z wykazem akt Biblioteki
Kórnickiej.
W okresie od stycznia do koŐca września pracę w archiwum kontynuował Jan
XwidziŐski. Zajmował się porzģdkowaniem, oczyszczaniem i foliowaniem akt
archiwalnych gromadzonych przez Bibliotekę od 1953 r. W ramach swojej pracy
uporzģdkował akta z lat 1957-1968, tj. 140 kartonów zawierajģcych 220 teczek.

***
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5. Udostępnianie.
W Dziale Udostępniania obsługujģcym dwie czytelnie i kierowanym przez
starszego kustosza mgr Barbarę Chrzan pracowały trzy osoby (zob. zał. 1).
W czytelni kórnickiej zarejestrowano 2 094 odwiedzin i udostępniono
z magazynów 9 478 woluminów, w tym: 3 506 nowych druków, 2 824 czasopism
i 3 006 mikrofilmów. Czytelnikom indywidualnym wypoŗyczono na rewersy 2 210
woluminów. W ramach wypoŗyczeŐ międzybibliotecznych wysłano m.in.
5 woluminów nowych druków, 2 czasopisma i 145 szpul mikrofilmów.
Sprowadzono do Kórnika 37 woluminów nowych druków i 29 szpul mikrofilmów.
W czytelni w Pałacu DziałyŐskich zarejestrowano 1 387 odwiedzin,
z magazynu kórnickiego sprowadzono 1 432 woluminy, w tym 817 nowych
druków, 400 czasopism i 317 szpul mikrofilmów.
Przebieg prac obu części Działu Udostępniania ilustruję poniŗsze tabele:

1) CZYTELNIA I WYPOŻYCZALNIA W ZAMKU W KÓRNIKU
Lp.

Treść zadania

Ilość

Czytelnicy:
- liczba zarejestrowanych odwiedzin:
- udostępnianie zbiorów w postaci wystaw bibliotecznych
Razem:
- liczba wystawionych kart czytelników:

2094
1152
3246
174

Udostępnianie:
- ilość pozycji udostępnionych w czytelni z magazynu, w tym:
o nowe druki
o czasopisma
o zbiory specjalne
o mikrofilmy
- ilość pozycji z biblioteki podręcznej

9478 wol.
3506 wol.
2824 wol.
1356 wol.
3006 szp.
717 wol.

3.

Czytelnikom indywidualnym wypożyczono na rewersy:

2210 wol.

4.

W ramach wypożyczalni międzybibliotecznej:
a) wysłano:
o nowe druki
o czasopisma
o zbiory specjalne
o mikrofilmów

1.

2.
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5 wol.
2 wol.
0
145 szp.

b) sprowadzono:
o
o
o
o
5.

6.

7.

nowe druki
czasopisma
zbiory specjalne
mikrofilmów

37 wol.
0
0
29 szp.

Przygotowano materiały do reprodukcji:
- Pracownia Fotograficzna BK – ilość zamówieŐ
o na wykonanie reprodukcji cyfrowej (płyty CD)
o fotokopii
o wykonanie mikrofilmów
- Dział Elektronicznych Tekstów Humanistycznych – ilość
zamówieŐ
o skanowanie mikrofilmów
o skanowanie czasopism
- Wymienione materiały wykonano z:
o rękopisów:
o starych druków:
o mikrofilmów:
o czasopism
o fotografii:
o mapa:
o portretów:
Kserokopie:
- ilość czytelników zamawiajģcych:
- ilość kopii, w tym z:
o nowych druków
o czasopism

86
44
40
2
105
102
3
65
27
44
4
31
1
2
153
5305
191
127

Wykonywane kwerendy pisemne (Jan Łuczak)
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2) CZYTELNIA W PAŁACU DZIAŁYŃSKICH
Lp.
1.

2.

Treść zadania

Ilość

Czytelnicy:
- liczba zarejestrowanych odwiedzin:
- liczba wystawionych kart czytelników:

1387
71

Z biblioteki w Kórniku sprowadzono ogółem:
o nowych druków
o czasopism
o zbiorów specjalnych
o mikrofilmów

1432 wol.
817 wol.
460 wol.
0
317 szp.
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3.

Udostępnianie:
o
o

4.
5.

6.

ze zbiorów sprowadzonych z biblioteki w
Kórniku
księgozbioru podręcznego:

Do księgozbioru podręcznego wprowadzono:
Kserokopie:
- ilość czytelników
- ilość kopii, w tym z:
o nowych druków
o czasopism
Prace związane z katalogiem:
- elektroniczne przepisywanie kart z katalogu głównego
(Kinga Padurska)
- ilość pozycji włģczonych do katalogu głównego
- ilość pozycji, do których dopisano sygnatury WBC-N-0067-0083
lub WBC-0031-0038 (stare druki)

6502
5722
782
22
122
3809
136
78
679
1503
316

***

6. Pracownia fotograficzna
W Dziale kierowanym przez technologa, Zdzisława Nowakowskiego
pracowały dwie osoby (zob. zał.1). Na przestrzeni roku wykonano:
W zakresie fotografii analogowej:
− mikrofilmy negatywowe ................................................ 54 288 klatek,
− zdjęcia techniczne, barwne ....................................................... 24 szt.
− zdjęcia reportaŗowe ................................................................ 266 szt.
− zdjęcia obiektów muzealnych...................................................... 3 szt.
W zakresie fotografii cyfrowej:
− reprodukcje cyfrowe z mat. barwnych i półtonowych .......... 3 763 szt.
− reprodukcje tekstów z zapisem na CD/DVD........................ 3 239 szt.
− zdjęcia techniczne cyfrowe...................................................... 105 szt.
− zdjęcia reportaŗowe................................................................. 228 szt.
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−
−
−
−

zdjęcia obiektów muzealnych ...................................................... 7 szt.
kopie zdigitalizowanego dzieła .................................................. 47 szt.
skanowanie z oryginałów .................................................... 11 196 szt.
nagrania na płyty CD/DVD .......................................................... 1 szt.

***

7. Magazyny. Introligatornia
W Dziale kierowanym przez bibliotekarza Jana Króla, pracowało pięć osób,
w tym jedna w introligatorni (zob. zał. 1).

1) PRACE MAGAZYNOWE


Realizacje magazynowe (w wol.):
Nowe
druki

Czytelnia Zamek
Pracownie
Pałac DziałyŐskich
Wypoŗyczanie na
zewnģtrz
Razem:



Czasopisma

877
3 651
811

Zbiory
specjalne

Zbiory podręczne

Razem

1 356
3 198
148

163
103
74/ 34 wym.

3 347
7 894
1 528

951
942
461

2 210

2 210

7 549

2 354

4 702

340/ 34 wym.

14 979

Inne czynności:

Przenoszenie
i włģczanie na
miejsce

Pieczętowanie
dzieł

Wybijanie
sygn.,
oklejanie

Włģczanie
zakładek

Wykonywanie
obwolut

Wycofywanie
zakładek

Pakowanie
paczek

ilość

ilość

ilość

ilość

ilość

ilość

godzin

17 508

6 359

6 900

12 862

1 620

11 769

21,0

− układanie gazet, prace skontrowe, mazanie podkreśleŐ w ksiģŗkach,
natłuszczanie opraw.

2) PRACE PORZĖDKOWE I INNE:
− porzģdkowanie magazynu nakładów i magazynu mebli,
− ustawianie i montaŗ regałów w magazynie archiwum,
41

− przemieszczenie zbioru rękopisów nieopracowanych do nowego magazynu
− przewiezienie ksiģŗek biblioteki podręcznej Pałacu DziałyŐskich do
magazynu w Kórniku,
− odbiór darowizn od prof. Krauze i Jerzego Giŗyckiego,
− przewiezienie nakładów z pawilonu handlowego do magazynu meblowego,
− układanie zasobu ŗelaznego Ossolineum.

3) PRACOWNIA INTROLIGATORSKA
W 2007 r. pracownię introligatorskģ prowadziła jedna osoba. Na etacie
zatrudniony jest jako mistrz (od lutego 2007) introligator Piotr Jaskuła.
W roku wykonano następujģce prace konserwatorsko-introligatorskie:
1)











2)







W pracowni BK:
zbiory specjalne:
• stare druki – 14 wol.
• rękopisy – 9 wol.,
• ryciny – 11 wol.,
oprawa i naprawa nowych druków – 118 wol.
naprawa – 107 wol.
broszury – 19 wol.;
przewodniki (broszurowanie) – 11 wol.,
broszury:
• czwartki literackie – 66 wol.,
• sprawozdanie BK – 17 wol.,
inne prace: przycinanie zaproszeŐ, naklejanie napisów, oprawa ksiģg
rachunkowych, oprawa zeszytów wpisów do czytelni, oprawa ksiģg
inwentarzowych, oprawa ksiģg akcesyjnych (5 wol.) – złocenia, teczki
i koperty (bezkwasowe).
Poza introligatorniģ wykonano:
oprawa ksiģŗek i czasopism –
• introligatornia Przemysława Węcławiaka – 215 wol.
konserwacja
• pracownia Marcina Zjeŗdŗałki – 416 wol.
• pracownia UMK w Toruniu – 2 wol.
dla zbiorów rękopisów wykonano – 1197 teczek,
w komorze biblioteki UAM w Poznaniu poddano odgrzybianiu 352 druki
i 7 rękopisów.
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IV. Biblioteka Cyfrowa
W 2007 r. w Dziale Elektronicznych Tekstów Humanistycznych pracowało
8 osób, w tym dr Łukasz Jastrzģb (do 1 września 2007 r.) oraz odbywajģcy
wojskowģ słuŗbę zastępczģ Łukasz Biniak (do 31 sierpnia 2007 r.).
Z dniem 1 września 2007 r. dr Łukasz Jastrzģb decyzjģ dyrektora BK PAN
prof. Tomasza JasiŐskiego, został oddelegowany do odbycia praktyki
międzydziałowej w BK i zapoznania się z systemem pracy w Bibliotece.
Od 1 stycznia 2007 r. kierownictwo Działu Elektronicznych Tekstów
Humanistycznych objęła mgr Jolanta Mazurek.
Praca w dziale skupiała się wokół realizacji następujģcych zadaŐ:
• kontynuacja projektu Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa,
• archiwizacja i prowadzenie inwentarza publikacji zdigitalizowanych,
• realizacja zamówieŐ czytelników (digitalizacja treści na zamówienie),
• prace przygotowawcze oraz organizacja i złoŗenie ofert do wybranych
konkursów,
• inne prace, do których zostali delegowani pracownicy Działu.
W drodze reorganizacji pracy Działu pod nowym kierownictwem, wyłoniono
dwa zespoły robocze: techniczny (zajmujģcy się skanowaniem, konwersjģ plików,
obróbkģ graficznģ, realizacjģ zamówieŐ czytelników) oraz merytoryczny
(zajmujģcy się publikacjģ treści na witrynie WBC, organizacjģ i przygotowywaniem
ofert do konkursów). Ponadto podjęto kontynuację, zaniechanej w 2006 r.,
archiwizacji treści na nośnikach DVD.
W dalszym ciģgu na mocy ustaleŐ Dyrektorów Bibliotek PoznaŐskiego
Towarzystwa Przyjaciół Nauk oraz Biblioteki Kórnickiej PAN, dla potrzeb
czytelników, digitalizowane i publikowane były na witrynie WBC, cyfrowe wersje
gazet „Dziennik PoznaŐski” oraz „Kurier PoznaŐski” (mikrofilmy ze zbiorów
Biblioteki PTPN, digitalizacja i udostępnienie na WBC – BK PAN).
W realizację prac wiģŗģcych się z Wielkopolskģ Bibliotekģ Cyfrowģ
zaangaŗowany był cały zespół Działu ETH. Główne zadania, wokół których
skupiały się działania, to:
• Skanowanie – zeskanowano 495 wol., co stanowi 95 443 skany. Nadto na
skanerze do mikrofilmów zeskanowanych zostało 190 310 klatek
mikrofilmowych.
• Prace techniczne –m.in. pomniejszanie objętości plików, konwersje
plików do formatu DjVu, „czyszczenie” skanów itd.
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•

Prace redaktorskie – dotyczģce poprawy jakości, zawartości treści i opisu
merytorycznego publikacji wprowadzanych w latach poprzednich. Na
podstawie udostępnionego „Raportu duplikatów” okazało się, ŗe ponad
190 publikacji zostało powtórnie zdigitalizowanych i wprowadzonych
przez BK PAN. Wszystkie te przypadki zostały zanalizowane, a publikacje
zdublowane usunięte z serwera WBC.
• Umieszczanie na witrynie WBC zbiorów specjalnych, druków i czasopism
XIX-wiecznych pochodzģcych z zasobów Biblioteki.
Do koŐca 2007 r. cała Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa udostępniła
czytelnikom blisko 50 000 publikacji. Ilość publikacji udostępnianych we
wszystkich bibliotekach cyfrowych dLibra w 2007 r. (łģcznie z WBC) to ponad
100 000 publikacji.
Ogólnie w minionym roku ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej udostępniono
14 503 publikacje, co stanowi 61% zasobów WBC (dla porównania w 2006 r. –
13 245 publikacji). Ilościowy udział tych zbiorów przedstawia się następujģco:
zbiory specjalne – 585 pozycji, druki XIX w. – 414 pozycji, gazety i czasopisma
XIX w. – 13 504 pozycji.
Wznowiono, przerwanģ w 2006 r., archiwizację treści cyfrowych. Wszystkie
pliki w formatach bezstratnych przechowywane sģ w 2 kopiach na nośnikach DVD.
Na te cele wykorzystano 333 nośniki DVD:
• Zbiory specjalne – WBC-0046
• Zbiory XIX w. – WBC-N-67 do WBC-N-101
• „Dziennik PoznaŐski”– lata: 1867, 1897, 1906-1917, 1920-1927
• „Kurier PoznaŐski”– lata: 1908-1909, 1923-1927
Dla wszystkich zarchiwizowanych treści prowadzony jest inwentarz, który
został połģczony z inwentarzem prowadzonym do roku 2006.
W ramach realizacji zamówieŐ czytelników wykonano 41 kopii cyfrowych ze
zbiorów wcześniej zmikrofilmowanych oraz 7 zamówieŐ na zeskanowanie
określonych treści oraz nagranie na nośnik.
Pracownicy Działu Elektronicznych Tekstów Humanistycznych podnosili
swoje kwalifikacje zawodowe uczestniczģc w wymienionych niŗej szkoleniach
i konferencjach:
• Podyplomowe
Studium:
„Informacja
naukowa,
elektroniczna
i bibliotekoznawstwo” w Wyŗszej Szkole Nauk Społecznych w Poznaniu
zakoŐczone uzyskaniem dyplomu – słuchacze: Ł. Jastrzģb, J. Mazurek.
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•

•

Spotkanie prezentujģce funkcjonalność środowiska dLibra wersja
3.0; PoznaŐ 29 stycznia 2007 r.; organizator PoznaŐskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe – uczestnicy: Maria Nowicka, mgr
Wojciech Zagartowski, dr Łukasz Jastrzģb, mgr Łukasz Borowiak, mgr
Jolanta Mazurek
Wykład profesor Marii Anny Jankowskiej, University of Idaho Moscow,
University Library, USA. Interaktywna biblioteka: potrzeba czy

konieczność, czyli na temat sieciowych narzędzi współpracy Web 2.0 w
bibliotekach; PoznaŐ 19 czerwca 2007 r.; organizator: Komisja

•

•

•

•

•

Informacji Naukowej PAN. Oddział w Poznaniu – uczestnik mgr Jolanta
Mazurek.
Czwarte warsztaty "Biblioteki cyfrowe" Cz.1 Zakres: Budowa

i wykorzystanie bibliotek cyfrowych na przykładzie oprogramowania
dLibra w wersji 4.0; PoznaŐ 12 listopada 2007 r.; organizator: PCSS –
uczestnik: mgr Jolanta Mazurek.
Konferencja: Problemy architektury informacji o kulturze regionu.
GdaŐsk 15-16 listopada 2007 r.; organizator: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w GdaŐsku –
uczestnik: mgr Jolanta Mazurek.
Czwarte warsztaty "Biblioteki cyfrowe" Cz.2 Zakres: Zaawansowane

usługi i mechanizmy w sieci rozproszonych bibliotek cyfrowych.

Spotkanie uŗytkowników systemu dLibra; ToruŐ 06 grudnia 2007 r.;
organizator: PCSS – uczestnik: mgr Jolanta Mazurek.
IV Konferencja EBIB: OPEN ACCESS Interenet w bibliotekach. ToruŐ
07-09 grudnia 2007 r.; organizator: Stowarzyszenie Bibliotekarzy
Polskich; Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu – uczestnik: mgr Jolanta
Mazurek.
Konferencja: Fundusze Unii Europejskiej dla wsparcia badaŐ i innowacji
w sektorze IT; PoznaŐ 12 grudnia 2007 r.; organizator: Branŗowy Punkt
Kontaktowy IT; Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, PCSS – uczestnik:
mgr Jolanta Mazurek.
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V. Działalność muzealna
W Dziale kierowanym przez mgr. Mikołaja Potockiego pracowała równieŗ
mgr Małgorzata Quinkenstein. Działalność podstawowa objęła następujģce
zagadnienia:

1. Prace merytoryczne
1) INWENTARYZACJA ZBIORÓW:
W minionym roku odnotowano w księdze inwentarzowej zbiorów muzealnych
48 nabytków pod numerem inw. MK 6287-6335. Najwaŗniejszym bieŗģcym
zadaniem była kontynuacja skontrum zbiorów stanowiģcych wyposaŗenie
poszczególnych pomieszczeŐ zamkowych, pokojów gościnnych w oficynach,
magazynu mebli oraz Pałacu DziałyŐskich w Poznaniu. Skontrum objęło wszystkie
pomieszczenia na parterze i dwóch piętrach Zamku Kórnickiego z wyjģtkiem
magazynu obrazów, zawartości dwóch szaf w Jadalni, skarbca i gablot w Sali
MauretaŐskiej oraz jej części mieszczģcej pamiģtki rodzinne. Odnalezione
podczas prac ziemnych w ogrodzie Pałacu DziałyŐskich ułamki macew po
sfotografowaniu przekazano do Muzeum Martyrologii w Poznaniu

2) WYPOŻYCZENIA ZBIORÓW NA WYSTAWY:
Odebrano z Muzeum Pałacowego w Wilanowie 4 obiekty po zakoŐczeniu
tamŗe wystawy Buławy i buzdygany w Polsce XVI-XVIII wieku.
Wypoŗyczenia:
Przedłuŗono okres ekspozycji bursztynowej cygarnicy w Muzeum
Historycznym Miasta GdaŐska.
Wypoŗyczono do muzeów w Poznaniu, Ciechanowie, Warszawie, GdaŐsku
i Paryŗu łģcznie 18 eksponatów, między innymi:
 portret Ksawerego DziałyŐskiego (MK3327) na wystawę 200 lecie
nadania konstytucji Księstwu Warszawskiemu w Bibliotece Sejmowej
w Warszawie,
 miniatury Orderu Orła Białego. Legii Honorowej i Xw. Stanisława
(MK2567) na wystawę Polacy i Legia Honorowa w Musee de l’Armee
Paryŗu, za pośrednictwem Zamku Królewskiego w Warszawie,
 kubki (MK 3829, MK 3830) i filiŗankę (MK 3838) na wystawę …łyŗek
srebrnych dwa tuziny. Srebra domowe w GdaŐsku 1700-1816, w Domu
Uphagena – Muzeum Historycznym Miasta GdaŐska.
Część z nich powróci do Kórnika w roku bieŗģcym.
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3) KONSERWACJA
Po zabiegach konserwacyjnych odebrano 47 obiektów, m.in. stojak do
globusa nieba J.G. Klingera z 1790 r. (MK4295), dwie ramy od kopii miniatur
Stanisława Samostrzelnika (MK 3334-3319), kopie samych miniatur
Samostrzelnika (MK 3314-3319 i 3321-3326), 8 tarcz herbowych z sufitu Jadalni
Zamkowej i 24 spośród 29 elementów uzbrojenia husarskiego.
Wykonana została naprawa wraz z ponownym osadzeniem spękanego,
gipsowego herbu ruskiego z dekoracji Sali MauretaŐskiej.
Do konserwacji w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK
w Toruniu oddano kolejne 24 elementy uzbrojenia husarskiego.
W konserwacji we wspomnianym wyŗej instytucie w Toruniu pozostaje
5 kolejnych obiektów metalowych oraz 2 obrazy olejne, w tym Wjazd kardynała
Jerzego Radziwiłła do Rzymu (MK 3362).

4) PORZĖDKOWANIE MAGAZYNÓW MUZEALNYCH I GRAFICZNYCH
Grafika i rysunki
Zinwentaryzowano tekę grafik zawierajģcģ 90 kart, uporzģdkowano grafiki
formatu B i rysunki formatu AO, a takŗe uaktualniono wpisy w bazie
komputerowej. Po zabiegach niezbędnych konserwacyjnych odebrano 152 grafiki.
Plany architektoniczne
Kontynuowano prace porzģdkujģce zbiór, zinwentaryzowano 2 plany
pochodzģce ze starego zasobu Biblioteki, a w bazie komputerowej znalazło się
86 sztuk planów. Opracowany został równieŗ zespół planów architektonicznych
pochodzģcych z zamku w Osiecznej, naleŗģcego do rodziny von Heydebrand und
der Lasa.
Fotografie historyczne
Do księgi inwentarzowej wpisano 5 fotografii pochodzģcych z darów z lat
2005-2007, opracowano 69 pozycji i utworzono indeksy nazw osobowych
geograficznych fotografii ze zbiorów bibliotecznych.
Pocztówki, ekslibrisy i dokumenty ŗycia społecznego
Uporzģdkowano przechowywane w zbiorach zaproszenia adresowane do
Biblioteki Kórnickiej oraz zbiór ekslibrisów. W księdze inwentarzowej
odnotowano 50 nabytków kart pocztowych (nr inw. 4848-4897). Większość
obiektów pochodziła z darów, natomiast dwa albumy, zawierajģce odpowiednio
48 i 274 szt. fotografii i kart pocztowych zostały zakupione w 2007 r.
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5) POZYSKIWANIE NABYTKÓW DO ZBIORÓW
− W zwiģzku z ofertģ przekazania Bibliotece Kórnickiej kolekcji ekslibrisów
o tematyce szachowej zorganizowano dwa wyjazdy do Warszawy, których
efektem było pozyskanie ponad 1200 cennych ekslibrisów oraz materiałów
pomocniczych do ich opracowania.
− Przyjęto kolejne partie rysunków, druków i czasopism od p. Krystyny
Krause-Goralskiej z Poznania.
− Przyjęto i wstępnie uporzģdkowano rysunki, fotografie i druki
zakwalifikowane do dokumentów ŗycia społecznego po zmarłym
Włodzimierzu Gibasiewiczu.
− Odebrano od pana Jerzego Margowskiego drugģ partię spuścizny po
rzeņbiarzu Antonim Madeyskim, w której znalazły się obiekty muzealne
(modele i formy odlewnicze medali, medalionów, plakiet oraz drobne
przedmioty pochodzģce z wykopalisk archeologicznych w Grecji i we
Włoszech), fragmenty księgozbioru A. Madeyskiego, fotografie, karty
pocztowe, rękopisy, ksiģŗki i czasopisma.

6) INFORMACJE O ZBIORACH
− Przeprowadzono 57 kwerend i udzielono odpowiedzi na pytania dotyczģce
zbiorów bibliotecznych i muzealnych.
− Mgr Małgorzata Quinkenstein przeprowadziła lekcję muzealnģ
i przygotowała wystawkę dla grupy studentów Studium Redaktorskiego
przy Wydziale Filologii Polskiej UAM.
− Częstym zadaniem było wyszukiwanie i realizacja wypoŗyczeŐ eksponatów
muzealnych, grafik, planów architektonicznych oraz fotografii
historycznych dla czytelników i studentów przygotowujģcych prace
magisterskie i dyplomowe.

7) BIBLIOTEKA PODRĶCZNA I BAZA KOMPUTEROWA
Oprócz wprowadzania nowych ksiģŗek do biblioteki podręcznej
kontynuowano spis zawartości księgozbioru w bazie komputerowej. Rozbudowano
strukturę bazy komputerowej powiększajģc jģ o dodatkowe zestawienia
o charakterze spisów magazynowych oraz księgę ruchu muzealiów i rejestr
dokumentacji konserwatorskich.
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2. Ruch turystyczny i udostępnianie wnętrz
Zamek Kórnicki w roku minionym odwiedziło 90 057 osób, to jest o 8 630
więcej niŗ w 2006 r. Sprzedano 48 453 biletów ulgowych (o niemal 7 000 więcej
niŗ w 2006 r.), 23 594 biletów normalnych, 3 023 biletów rodzinnych (o 216
więcej niŗ w 2006) i 4 966 biletów dla turystów uczestniczģcych w rejsach
kórnickim statkiem wycieczkowym, bowiem Biblioteka, wzorem lat ubiegłych
współpracowała z właścicielami statku „Anna Maria” kursujģcego po jeziorze
Kórnickim.
Wśród zwiedzajģcych było ponad 5 000 gości z zagranicy. W większości byli
to turyści indywidualni.
Goście korzystali równieŗ z oferty artystycznej Galerii Zamkowej. Wystawy
fotografii, grafiki, rzeņby i malarstwa tamŗe obejrzało 5 966 osób, o 663 więcej niŗ
w 2006 r. Galerię „Klaudynówka” odwiedziło 3 950 osób, a kolekcję powozów
konnych we Wozowni – 25 100 turystów (o ponad 10 000 więcej niŗ w 2006 r.).
Poza informacjami podawanymi przez przewodników (bibliotecznych
i zewnętrznych) turyści odwiedzajģcy wnętrza zamkowe korzystali równieŗ
z folderów wydanych przez Bibliotekę w czterech językach, a takŗe z formy
prezentacji audiowizualnej w językach polskim i niemieckim przygotowanej przy
współpracy z firmģ iGuide.
Muzeum Kórnickie zwiedziło 1 766 grup zorganizowanych. Większość z nich
korzystała z przewodników bibliotecznych – 1 014 grup. W tej liczbie 31 grup
wysłuchało informacji o Zamku w języku angielskim (Ewelina Nowak), a 25 –
w języku niemieckim (Małgorzata Quinkenstein i dr Maria HłyŐ). W pozostałych
przypadkach turyści korzystali z usług przewodników PTTK.
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VI. Działalność promocyjna, kulturalno-oświatowa
i społeczna
1) PAŁAC DZIAŁYŃSKICH
W obu zabytkowych salach Pałacu DziałyŐskich w Poznaniu od lat odbywały
się narady, konferencje i sympozja naukowe, debaty społeczne, konferencje
prasowe, promocje ksiģŗek, koncerty, promocje doktorskie, zebrania towarzystw
naukowych, organizacji społecznych jednostek samorzģdowych.
W minionym roku miały miejsce 74 takie spotkania, między innymi:
− Spotkanie z cyklu: W jesiennej zadumie – wspomnienia o tych, którzy
odeszli. Poświęcone jest pamięci tych, którzy trwale zapisali się w historii
miasta oraz regionu poznaŐskiego, a swoim ŗyciem i pracģ zasłuŗyli na
szczególne upamiętnienie i szacunek. W roku 2007 wspominano: Krystynę
Feldman, aktorkę, Wojciecha Drabowicza, śpiewaka operowego, Józefa
Kaliszana, scenografa, artystę malarza i rzeņbiarza, dr Annę Marciniak,
kierownika Archiwum PAN w Poznaniu, Mariusza Sabiniewicza, aktora,
Stefana Niewczyka, nestora lutników polskich, Conrada Drzewieckiego,
światowej sławy tancerza, Ewę Drwęskģ, działaczkę społecznģ, prof.
Zenona Sobierajskiego, dialektologa UAM, dr Andrzeja Kompa, lekarza,
prof. Jerzego DubiŐskiego, dziekana Wydziału PedagogicznoArtystycznego UAM w Kaliszu, Henryka Jaskułę, ostatniego ułana
poznaŐskiego, Włodzimierza Gibasiewicza, pracownika Biblioteki
Kórnickiej PAN.
− Konkurs Wielkopolska Jakość – organizowany przez Wielkopolski Instytut
Jakości w Poznaniu.
− Kolejne edycje konkursu Najlepsze w Polsce – The Best of Poland –
organizowane przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego.
− Promocje ksiģŗek Jana Grzegorczyka Cudze pole i prof. dr hab. Andrzeja
Kwileckiego Silva Rerum.
− Konferencja z okazji otwarcia Dni Kultury BałkaŐskiej w Poznaniu.
− Konferencja Europejska Gmina, Europejskie Miasto – organizowana
przez Gazetę Prawnģ, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Bank
Gospodarstwa Krajowego.
− Krajowa konferencja naukowa Technologie przetwarzania danych –
organizowana przez Instytut Informatyki Politechniki PoznaŐskiej.
− Ogólnopolska konferencja Obrazy PRL. Konceptualizacje realnego
socjalizmu w Polsce organizowana przez Biuro Edukacji Publicznej IPN.
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− XVI ogólnopolska konferencja Zdrowych Miast Polskich Żyjmy zdrowo
i bezpiecznie organizowana przez Urzģd Miejski w Poznaniu.
− Koncert przebojów mozartowskich w wykonaniu studentów i pedagogów
Wydziału Wokalnego Akademii Muzycznej w Poznaniu, Fundację Antoniny
Kaweckiej i Bibliotekę Kórnickģ PAN.
− Koncert Perły z Teresina zorganizowany przez Fundację Apollo, Zwiģzek
Gmin Żydowskich i Bibliotekę Kórnickģ PAN.
− Koncert piosenek Hanki Ordonówny w wykonaniu Barbary
Wędrychowskiej, solistki Teatru Wielkiego w Poznaniu.
− Recital fortepianowy Aleksandra Munteriana, przygotowany przez
Fundację Antoniny Kaweckiej i Bibliotekę Kórnickģ PAN.
− Koncert kwartetu smyczkowego z okazji jubileuszu prof. Andrzeja
CieśliŐskiego.
Wystawy:
− A my tu Pikujowie… zapomniani górale z bojkowszczyzny”. Wystawa
fotografii towarzyszģca konferencji naukowej studentów antropologii
kulturowej zorganizowana przez Koło Naukowe Etnologów przy UAM.
Trwała od 17 do 31 maja.
− Salon ilustratorów. Wystawa towarzyszģca obchodom Dnia Dziecka
z Ksiģŗkģ, zorganizowanym przez Polskie Towarzystwo Wydawców
Ksiģŗek, władze Miasta Poznania i Bibliotekę Kórnickģ (2-11 czerwca).
− Powietrze. Wystawa malarstwa zorganizowana przez artystów
reprezentujģcych nurt Ecoart (11-23 czerwca).
− Polacy i Rosjanie we wzajemnej karykaturze, 25 września – 5 paņdziernika
2007. Wystawa – zorganizowana w Pałacu DziałyŐskich w Poznaniu –
towarzyszyła 158. Czwartkowi Literackiemu, którego gościem był prof.
Andrzej de Lazari. Powstała ona w oparciu o materiały uŗyczone przez
prof. Lazariego.
W Sali Czerwonej Pałacu DziałyŐskich kontynuowano tradycję czwartków
literackich, które trwale zapisały się w corocznym kalendarzu imprez kulturalnych
Poznania. Zorganizowano 10 wymienionych niŗej spotkaŐ:
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25 stycznia
15 lutego
22 marca
26 kwietnia
31 maja

27 września

25 paņdziernika
6 listopada
6 grudnia
13 grudnia

Wojciech Zabłocki: Walczę, więc jestem. Słowo wstępne Andrzej
Chylewski
Marta Tomaszewska: Wieczór autorski. Słowo wstępne Andrzej
Chylewski
Mariusz Grzebalski: Poezja i doświadczenie. Słowo wstępne Piotr
XliwiŐski
Adam Zagajewski: Wieczór autorski. Słowo wstępne Ryszard K.
Przybylski
Andrzej Nowak, Maciej Urbanowski: Literatura a pytania
o Polskę po roku 1989. Słowo wstępne Bogusław Bakuła
Andrzej de Lazari: Wzajemne uprzedzenia Polaków i Rosjan. Słowo
wstępne Jerzy Fiećko. Spotkaniu towarzyszyła wystawa pod tym samym
tytułem,
a
takŗe
druga
wystawa
pn.:
Polacy
i Rosjanie we wzajemnej karykaturze, przygotowana przez Agnieszkę
Królczyk. Wystawa ta pojechała z Andrzejem de Lazari na konferencję
naukowģ do Moskwy, była takŗe prezentowana w ambasadzie polskiej w
Moskwie
Leszek Długosz: Po co ja to wszystko… Wiersze i piosenki. Słowo
wstępne Elŗbieta Kasprzak
Bohdan Osadczuk: Od Kołomyi do Maison Laffitte. Słowo wstępne
Bogusław Bakuła
Jan
Grzegorczyk:
Gorszyciel,
czy
świadek
miłosierdzia.
W dyskusji nad nowģ ksiģŗkģ autora udział wzięli: Agata Ławniczak,
Paweł Kozacki i Piotr XliwiŐski
Wojciech Bogusławski w Poznaniu. Gawęda Krzysztofa Kurka.
Fragmenty ról czytali Roland Nowak i Sylwester Woroniecki

Łģcznie we wszystkich spotkaniach udział wzięło 880 osób.

2) ZAMEK KÓRNICKI
W obu kórnickich galeriach zorganizowano następujģce wystawy:
− Wystawa Jubileuszowa Jerzego Ryby-Rybarczyka z okazji 75-lecia urodzin
artysty, 16 marca – 15 czerwca 2007. Zaprezentowana w Galerii
Zamkowej wystawa prezentowała prace z całego okresu twórczości
artysty. Od małych form graficznych – ekslibrisów, poprzez mezzotintę,
rysunek, aŗ do malarstwa, plakatu i płaskorzeņby.
− Grafika prasowa w XIX wieku, 4-24 kwietnia 2007. Wystawa była
prezentacjģ kolejnej części skatalogowanych zbiorów Gabinetu Grafiki
Biblioteki Kórnickiej PAN.
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− Obrazy naturalne. Intarsje Edmunda KapłaŐskiego, 27 kwietnia –
20 czerwca 2007. Na wystawie w Galerii Zamkowej zaprezentowano 64
obrazy „malowane drewnem”.
− Impresje na temat pejzaŗu. Wystawa akwareli Elŗbiety Wiśniewskiej,
11 maja – 12 czerwca 2007. W oficynie „Klaudynówka” w Kórniku
zaprezentowano 67 prac autorki.
− Na salonach Białej Damy. Wystawa zdjęć trójwymiarowych członków
Polskiego Klubu Stereoskopowego, 14 czerwca – 13 paņdziernika 2007.
W oficynie „Klaudynówka” zaprezentowano głównie zdjęcia Zamku
Kórnickiego, przygotowane przez autorów w czasie krótkiego,
trzydniowego pleneru, który poprzedził wystawę.
− Martwa natura i… do widzenia, do jutra – wystawa zbiorowa malarstwa,
grafiki, rzeņby i biŗuterii siedmiu polskich artystów. Galeria Zamkowa,
14 września – 15 grudnia 2007.
− Nie tylko szachy. Wystawa ekslibrisów Krzysztofa Kmiecia,
22 paņdziernika 2007 – 30 stycznia 2008. Na wystawie w Galerii
Zamkowej w Kórniku artysta zaprezentował 232 ekslibrisy, w tym
o tematyce szachowej, przyrodniczej, ekslibrisy znanych Wielkopolan
(112)
oraz
tzw.
przekrojowe.
Wystawa
towarzyszyła
II. Międzynarodowemu Seminarium Historyków Szachów w Kórniku.
− Rara z kolekcji Tassila von Heydebrand und der Lasa, 22 paņdziernika –
5 listopada XI 2007. Na wystawie w Galerii Zamkowej zaprezentowano
najcenniejsze starodruki z kolekcji von der Lasy, przechowywane
w Bibliotece Kórnickiej. Wystawa towarzyszyła II. Międzynarodowemu
Seminarium Historyków Szachów w Kórniku.
W salach przyziemia zamkowego oraz na hollu II piętra Zamku Kórnickiego
odbyło się siedem koncertów Akademii Pieśni Polskiej z udziałem m.in.
pedagogów i studentów Akademii Muzycznej w Poznaniu, uczestników
III Międzynarodowego Kursu Wiolonczelowego oraz artystów Teatru Wielkiego
w Poznaniu. W okresie od 7 lipca do 25 sierpnia Biblioteka Kórnicka wspólnie
z Fundacjģ Antoniny Kaweckiej przygotowała III Letni Festiwal „Muzyka
z Kórnika”. We wrześniu na Zamku Kórnickim miało miejsce VI spotkanie z cyklu
„Wieczory zamkowe” poświęcone sztuce ŗycia i ŗyciu sztukģ. W koŐcu maja
Zamku odbywał się kilkudniowy Przeglģd Małych Form Teatralnych z udziałem
uczniów wielkopolskich szkół podstawowych i gimnazjów, natomiast w listopadzie,
we współorganizacji z kórnickģ Miejskģ Bibliotekģ Publicznģ – uroczyste
zakoŐczenie XVI Konkursu Recytatorskiego. Tradycyjnie w pomieszczeniach
zamkowych kilkakrotnie dawał spektakle kórnicki teatr „Legion”.
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VII. Inwestycje i remonty
W sierpniu przeprowadzono niezbędny z uwagi na bezpieczeŐstwo
mieszkaŐców remont ściany południowej oficyny mieszkalnej przy Placu
Niepodległości 50 w Kórniku wzmacniajģc jģ stemplami drewnianymi i listwami
metalowymi. Zabezpieczenie ma jednak charakter tymczasowy i w roku bieŗģcym
prace winny być kontynuowane łģcznie z wymianģ pokrycia dachowego nad
budynkiem.
W połowie listopada Miejski Konserwator Zabytków w Poznaniu przystģpił
do prac konserwatorskich bardzo zniszczonej ściany frontowej Pałacu
DziałyŐskich w Poznaniu. Prace trwały do koŐca grudnia minionego roku. Władze
Poznania zamierzajģ niewykorzystane do koŐca środki finansowe przyznane
Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Poznaniu przeznaczyć na dokoŐczenie
w 2008 r. prac rewitalizacyjnych elewacji Pałacu DziałyŐskich od strony ulicy
FranciszkaŐskiej oraz od strony Wzgórza Przemysła. Prowadzony jako zadanie
własne MKZ remont nie obejmie niestety wymiany stolarki okiennej oraz poszycia
dachowego.

***

VIII. Wynajem pomieszczeģ
W listopadzie podpisano nowģ umowę najmu pawilonu gastronomicznego na
przedzamczu w Kórniku. Najemcģ jest lokalna firma prowadzģca juŗ w Kórniku
podobnģ działalność. W Pałacu DziałyŐskich nadal pozostajģ niewynajęte
pomieszczenia II piętra i przyziemia, opuszczone w lutym 2007 r. przez upadłģ
spółkę „Perły Polskich Starówek”.
***
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Zał.1

WYKAZ PRACOWNIKÓW BIBLIOTEKI KÓNICKIEJ PAN
(stan na 31 grudnia 2007 r.)
1)
2)
3)
4)

mgr Tadeusz Chwalny – zastępca dyrektora
mgr Mirosław KwieciŐski – kierownik Gospodarstwa Pomocniczego
Grzegorz Rozwadowski – główny księgowy
mgr Alicja Wiła – główna księgowa Gospodarstwa Pomocniczego

Samodzielny pracownik naukowy
5) prof. dr hab. Stanisław Sierpowski
Sekretariat i Archiwum
6) mgr Katarzyna Woņniak – starszy bibliotekarz, kierownik
Dział Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów
7) mgr Danuta Zagartowska – starszy kustosz, kierownik
8) Beata Bidermann – bibliotekarz
9) Irmina Fludra – bibliotekarz
Dział Opracowania Nowych Druków i Czasopism
10) mgr Anna Gryglas-Ratajczak – starszy kustosz, kierownik
11) mgr Łukasz Fober – starszy bibliotekarz
12) mgr Rafał Pawlak – starszy bibliotekarz
13) Irena Potocka – bibliotekarz
14) mgr Maria Wróŗ – starszy bibliotekarz
Dział Zbiorów Specjalnych
15) dr Wanda KarkuciŐska – starszy kustosz dyplomowany, kierownik
16) dr Maria HłyŐ – adiunkt
17) mgr Maria Łuczak – starszy kustosz
18) mgr Ewelina Nowak – starszy bibliotekarz
19) mgr Aneta Ostroróg – bibliotekarz (urlop wychowawczy)
20) mgr Magdalena Marcinkowska – młodszy bibliotekarz
21) mgr Monika Małecka – młodszy bibliotekarz
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Dział Udostępniania Zbiorów
mgr Barbara Chrzan – starszy kustosz, kierownik
mgr Jan Łuczak – starszy kustosz
mgr Justyna Olszewska – bibliotekarz (urlop wychowawczy)
Kinga Padurska – pracownik obsługi

22)
23)
24)
25)

26) dr Łukasz Jastrzģb – st. dokumentalista

Dział Muzealny
27) mgr Mikołaj Potocki – starszy asystent muzealny, kierownik
28) mgr Małgorzata Quinkenstein – asystent muzealny

Dział Magazynów Biblioteki i Muzeum
Jan Król – bibliotekarz, kierownik
Urszula Dudziak – wykwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnej
Mieczysław Gubała – magazynier
Piotr Jaskuła – czeladnik, introligator
Hanna Szcześniak – sprzģtaczka

29)
30)
31)
32)
33)

Dział Ruchu Turystycznego
Leszek Grześkowiak – starszy renowator, kierownik
Maria JaŐczyk – starszy rzemieślnik
Sławomira JabłoŐska – wykwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnej
Henryk Jaskuła – robotnik
Irena Kominek – wykwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnej
Maria Pawłowska – wykwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnej
Wanda Pietrowicz – starszy magazynier
Monika Rozmiarek – wykwalifikowany opiekun ekspozycji muzealnej
Beata Taciak – sprzģtaczka, straŗniczka

34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)

Pracownia Fotograficzna
43) Zdzisław Nowakowski – technolog
44) Monika Szczepaniak – pracownik obsługi

Oddział w Poznaniu
mgr Janina Martyna – starszy kustosz, kierownik
mgr Agnieszka Królczyk – starszy dokumentalista
Marcin Grabowski – dozorca
Lucyna Michałowska – woņna
Henryka Szymaniak – woņna

45)
46)
47)
48)
49)
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Dział Elektronicznych Tekstów Humanistycznych
mgr Jolanta Mazurek – st. dokumentalista, kierownik
mgr Łukasz Borowiak – młodszy dokumentalista
mgr Maria Nowicka – młodszy dokumentalista
Maciej Pietrowicz – dokumentalista
mgr Wojciech Zagartowski – młodszy dokumentalista
Grzegorz Matz – młodszy dokumentalista
Maciej Wójcik – młodszy dokumentalista

50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)

Dział Finansowo-Księgowy i administracja
Wiesława Kuņma – starsza księgowa
Anna Organiściak – kasjerka
Karolina Kośla – telefonistka
Teresa Sarnowska – sprzģtaczka

57)
58)
59)
60)

Inspektor nadzoru budowlanego
61) Wojciech SzczepaŐski (1/3 etatu)
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Zał.2

STAN ZBIORÓW BK PAN 2007R. (JESZCZE NIE ZMIENIONA)
Zbiory

Gromadzenie
w 2007r.
poszcz.
zbiory

1. Nowe druki
2. Czasopisma
3. Zbiory specjalne:

I. ZBIORY BIBLIOTECZNE

a. rękopisy
b. stare druki
c. biblioteka szachowa
d. kartografia
e. grafika (plany, rys.)
f. ekslibrisy
g. muzykalia
h. DŻS (foldery)
i. zbiory filatelistyczne
j. DŻS
(karty pocztowe widokówki)
k. fotografia historyczna
l. fotografia użytkowa
ł. mikrofilmy
m. materiały fototech.
(fotok.)
n. dok. audio-wiz. (d. kasety)
o. makiety st.dr. i rękopisów
p. kserokopie
r. nośniki elektron.
s. zbiór pieczęci

II .
ZBIORY

MUZEALNE

2. Numizmaty

III. DEPOZYTY

RAZEM zbiory muzealne

poszcz.
zbiory

ogółem

poszcz.
zbiory

Ogółem stan zbiorów
oprac. na 31.12.2007

ogółem

202 719
85 634
111 548

poszcz.
zbiory

3 014
1 647
570

Jedn.
oblicz
.

ogółem

205 733
87 281
112 118

62
34
134
19
5
1
42
-

15 683
29 963
2 988
2 258
13 743
14 210
1 225
673
47

37
71
120
24
2
-

15 720
30 034
3 108
2 282
13 745
14 210
1 225
673
47

25

4 884

50

4 934

J.inw.

11
59
199

9 057
7 713
7 942

5
1
206

9 062
7 714
8 148

J.inw.
J.inw.
J.inw.

19

599

2

601

J.inw.

1
100
-

41
50
71
400
1

52
-

41
50
71
452
1

J.inw.
J.inw.
J.inw.
J.inw.
J.inw.

399 901

5 798

5 231

405 132

16

5 878

48

5 878

J.inw.

36

13 090

-

13 090

J.inw.
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1. Depozyt
Bibl. RaczyŐskich
2. Depozyt
Fr. KosiŐskiego

18 968

48

J.inw..

10 271

Wol.

221

221

Wol.

10 492

5 850

19 016

10 271

RAZEM depozyty

RAZEM ZBIORY
BIBLIOTEKI KÓRNICKIEJ

Opracowanie
w 2007 r.

Wol.
Wol.
J.inw.
J.inw.
J.inw.
J.inw.
J.inw.
J.inw.
J.inw.
J.inw.
J.inw.
J.inw.

nowe druki, czasop., zb. specjalne

(galeria obrazów,
rzemiosło artyst.)

ogółem

3734
1353
711

RAZEM

1. Muzealia

Ogółem stan zbiorów
oprac. na 31.12.2006

429 361
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5 279

10 492

Wol.

434 640

Wol.

Zał.3

WYKONANIE BUDŻETU ZA ROK 2007
I. Budżet
§

Plan
w zł

Nazwa paragrafu

Wykonanie
w zł

%
wykonania

I.
Nagrody i wydatki nie zaliczone do
700
700
wynagrodzeŐ
401 Wynagrodzenia osobowe
1 054 162
1 054 162
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne
84 988
84 987,79
411 Składki na ubezpieczenie społeczne
193 000
193 000
412 Składki na fundusz pracy
26 000
26 000
417 Wynagrodzenia bezosobowe
16 800
16 800
421 Zakup materiałów
23 600
23 600
424 Zakup ksiģŗek i czasopism
56 271
56 271
426 Zakup energii
77 000
77 000
427 Zakup usług remontowych
15 400
15 400
430 Zakup usług pozostałych
60 000
60 000
434 Zakup usług konserwatorskich
9 000
9 000
435 Opłaty za dostęp do Internetu
9 500
9 500
436 Zakup usług telefonii komórkowej
600
600
437 Zakup usług telefonii stacjonarnej
20 000
20 000
438 Zakup usług tłumaczenia
3 623,40
3 623,40
441 Podróŗe krajowe słuŗbowe
8 850,60
8 850,60
442 Podróŗe słuŗbowe zagraniczne
3 113
3 113
443 Róŗne opłaty i składki
3 500
3 500
444 Fundusz świadczeŐ socjalnych
37 000
37 000
470 Szkolenia pracowników
4 370
4 370
474 Zakup materiałów papierniczych
5 000
5 000
475 Zakup oprogramowania i licencji
4 500
4 500
RAZEM
1 716 978
1 716 977,79

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

II.

100

302

III
IV.

Dotacja z PAN na DOT
Upowszechnianie osiģgnięć nauki
Działalność bibliotek
Prenumerata czasopism
Dotacja z Fundacji Zakłady Kórnickie
Zakup książek
Dochody budŗetowe

142 000
12 000
118 000
8 000
30 000
30 000
2 000

59

142 000
12 000
118 000
8 000
30 000
30 000
1 649,37

100

82

II. Gospodarstwo Pomocnicze
Dochody
Plan

Przychody ze sprzedaŗy wyrobów i
usług
w tym:
- wstęp do Muzeum
- wynajem sal pałacowych
- wynajem sal zamkowych
- usługi kserograficzne
- usługi fotograficzne i
reprograficzne
- wynajem pokoi gościnnych
- róŗne
- sprzedaŗ wydawnictw i pamiģtek
- wpływy z czynszów

Wykonanie

%
wykonania

1 094 000,00

1 137 760,84

104

510 000,00
45 000,00
35 000,00
2 000,00

518 125,17
51 059,00
38 106,56
1 679,47

102
113
109
84

35 000,00
25 000,00
244 000,00
40 000,00
157 666,04

36 720,12
26 017,27
292 284,10
42 120,38
157 666,04

105
104
120
105
100

Rozchody
§

Nazwa paragrafu

Plan

4010
4040
4110
4120
4170
4210
4260
4270
4300
4340
4410

Osobowy fundusz płac
Dodatkowe wynagrodzenie roczne
Składki ubezpieczeniowe ZUS
Składki – Fundusz pracy
Wynagrodzenia bezosobowe
Zakup mater. i przedm. nietrw.
Energia
Usługi remontowe
Zakup usług pozostałych
Zakup usług konserwatorskich
Krajowe i zagraniczne podróŗe
słuŗbowe
4430 Róŗne opłaty i składki
4440 Fundusz świadczeŐ socjalnych
4480 Podatek na rzecz gmin
Amortyzacja
INNE Pozostałe koszty
Ogółem

Wykonanie

%
wykonania

353 000,00
29 000,00
65 000,00
9 200,00
7 000,00
53 000,00
148 000,00
82 100,00
263 500,00
19 000,00
2 200,00

367 689,77
25 322,00
63 716,12
8 096,95
4 075,00
52 606,11
147 982,36
82 048,52
263 345,52
16 531,44
2 062,10

104
87
98
88
58
99
99
99
99
87
94

6 500,00
14 000,00
12 400,00
7 600,00
22 500,00
1 094 000,00

6 437,46
14 000,00
12 349,00
7 600,00
43 646,11
1117 508,46

99
100
99
100
194
102
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