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Rozwój księgozbioru Biblioteki M iejskiej w  Bydgoszczy 
w okresie m iędzywojennym

Biblioteka M iejska w Bydgoszczy pow stała na fali polityki germanizacyjnej 
w  1903 r. i do 1920 r. je j księgozbiór m iał charakter w ybitnie niemiecki. G dy dnia 
1 w rześnia 1920 r. kierownictwo B iblioteką objął dr W itold Bełza, bibliotekarz 
lwowskiego „Ossolineum”, wśród 40.012 dzieł w  69.357 tomach znajdowało zaledwie 
ok. 300 książek w języku  polskim 1. N ajpilniejszą po trzebą stało się więc utw orzenie 
księgozbioru, który m ógłby służyć now ym  czytelnikom , do tej pory  pozbawionym  
polskiego słowa. Do tego niezbędne były znaczne nakłady pieniężne. G łównym 
źródłem  finansow ania B iblioteki w  okresie m iędzyw ojennym  były fundusze 
przekazyw ane z M agistratu. Już w  1920 r. m iasto przekazało na zakup i oprawę 
książek 24.000 m arek polskich, a następnie dodatkowo w  tym samym roku 
przeznaczono na zakup polskich książek 100.000 m arek.2 M oże nie było to mało, 
zważywszy, że polskie społeczeństwo stało wówczas przed w ielom a problem ami, 
jednak  z punktu widzenia potrzeb czytelników była to kropla w  morzu. W  kolejnych 
latach kwoty przeznaczane na prenum eratę czasopism  i zakup książek w ynosiły nie 
w ięcej ja k  8 -10%  wszystkich wydatków związanych z Biblioteką. Biblioteka 
posiadała niewielkie dochody własne, głównie w  postaci ekwiwalentów. Później 
wpływy Biblioteki zw iększone były o opłaty za św iadczone usługi introligatorskie.

Oprócz dotacji od władz miejskich, B iblioteka otrzym ywała także w  pierwszych 
latach specjalne fundusze od M inisterstw a W yznań Religijnych i Ośw iecenia 
Publicznego. Stanowiły one ok. 1/3 funduszy przeznaczanych na ten sam cel przez 
miasto. Dotacje te, otrzym ywane za pośrednictw em  naczelników  W ydziału Oświaty 
Pozaszkolnej w  Min. W RiOP (A leksandra Janowskiego, a następnie Stefana 
Dem bego), poza wyjątkowymi subwencjam i na w yposażenie introligatom i, były 
w  całości przekazyw ane na zakup książek3. Przy niewielkich dochodach, z których 
jedyn ie  nieznaczna część budżetu m ogła być przeznaczana na uzupełnienie 
księgozbioru, głównym rodzajem nabytków w  okresie m iędzyw ojennym  stały się dla 
B iblioteki M iejskiej w Bydgoszczy dary przekazywane przez osoby prywatne, 
instytucje społeczne i państwowe. Pamiętać należy, że ten sposób powiększania 
księgozbioru zapoczątkowany został jeszcze w  czasach niem ieckich4. O bok darów

1 Sprawozdanie Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy 1920-1927, Bydgoszcz 1928, s. 4.

2 Zob. Z  Biblioteki Miejskiej, „Orędownik Urzędowy Miasta Bydgoszczy", 1923 nr 18, s. 
12 .
' Zob. Sprawozdanie 13.

4 Zob. E. Szmańda, Początki i rozwój działalności, w: Z życia i pracy bydgoskiej książnicy. 
Księga pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy 1903- / 963, Bydgoszcz 1965, s. 15-16.
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i zakupów  w okresie m iędzywojennym  nabytki biblioteczne pochodziły z zamiany 
dubletów, z depozytów  i z bezpłatnego egzem plarza wydawnictw  rządowych 
i kom unalnych5 (procentow y udział poszczególnych rodzajów  nabytków 
w  pow iększaniu księgozbioru Biblioteki M iejskiej w Bydgoszczy ujęty został na 
w ykresie 1, natom iast ilościow y w pływ dokum entów z różnych źródeł przedstawia 
tabela 1).

W ykres 1.  R odzaje nabytków .

5 Biblioteka, generalnie, nie otrzymywała darów pieniężnych, jednak dwukrotnie zdarzyło 
się, że ofiarodawcy przekazali niewielką kwotę. W 1920 r. grono sędziów Sądu 
Najwyższego z Warszawy, którzy chwilowo przebywali w Bydgoszczy, przeznaczyli 1200 
marek na zakup książek dla Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy. Zob. WiMBP, Inwentarz 
[dalej jako Inwentarz], rok 1920, poz. 1118; Z Biblioteki, „Nowe Tory”, 1920, nr 3, s. 22.
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Tabela 1. Struktura nabytków Biblioteki w latach 1920-1939.

Lata
D ary Zakup Zam iana

dubletów

Inne 
Za oprawę (oraz 

depozyty)

Dzieła Tomy Dzieła Tomy Dzieła Tomy Dzieła Tomy

1920 2441 2670 456 609 5 5

1921 1220 1531 1139 1923 159 215

1922 1455 2953 212 462 10 12

1923 1033 1703 225 448 9 14

1924 384 964 214 429 76 81 (3**) (3**)

1925 1190 2540 778 820 136 164 196 196

1926 306 440 510 777 81 99 12 17

1927 362 590 488 758 24 24 16 16

1928 932 1524 578 820 34 81 18 18

1929 1147 1437 869 1543 38 40 41 42

1930 1120 1879 563 968 50 58 46 52

1931 2635 3722 1017 1283 78 104 24 24

1932 582 678 951 1053 47 62 26(5**) 22(5**)

1933* 983 bd 607 bd 31 bd 16 bd

1934 693 896 622 698 35 45 21(48***) 25(48***)

1935 1151 1377 522 598 30 30 46 49

1936 485 607 593 678 16 23 6 6

1937 1054 1210 403 495 30 32 12 12

1938 1158 1287 375 ‘ 463 6 8 12 12

1939* 829 bd 275 bd 17 bd 3 bd

*dane za te lata w g „Inwentarza" Biblioteki (nie uwzględniono liczby tomów, gdyż 
kolejno wpływające woluminy dopisywano do pierwszego tomu w Jn w en ta rzu ”)
** także za zagubioną książkę
*** depozyt
Dane z lat 1920-1930 opracowano wg danych statystycznych zawartych 
w  spraw ozdaniach rocznych Biblioteki. Zob. Archiwum W iM BP, sygn. 1/16, 1/17, 
1/24. Za lata 1931-1938 dane wg sprawozdań rocznych administracyjnych 
i sprawozdań Biura Katalogowego BM. Zob. Archiwum W iM BP, sygn. 1/27, 1/28,
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1/29. W  spraw ozdaniach w cześniejszych nie rozróżniano depozytów , wydawnictw  
pozyskanych w zam ian za opraw ę książek, zam ianę dubletów , ekwiwalentów 
w  późniejszych latach w prow adzono słuszne poprawki rozszerzające rodzaje 
nabytków.

Zakupów  książek dokonyw ano najczęściej w  bydgoskich księgarniach N arcyza 
G ieryna i Leona Posłusznego. Publikacje nabyw ano także w  księgarniach 
i antykw ariatach na terenie całego kraju, m. in. we Lwowie, W arszawie, K rakow ie, 
jak  również bezpośrednio u wydawców. W  przypadku książek zakupionych z dotacji 
M in. W R iO P w  „Inw en tarzu” pojaw iał się  wpis „z subw encji Min. O światy” 6.

W ażnym  źródłem pozyskiwania cennych dokumentów była zamiana dubletów. 
Dokum enty wpływające z tego źródła stanowiły przykładowo: w  roku 1920 -  zaledwie 
0,2% ogólnej liczby nabytków, w  1921 -  7%, w  1923 -  0,9%, w  1924 -  9,4%. Statystyki 
nie są tu wiele mówiące, gdyż przedstawiają tylko liczbę darów, a nie ich wartość. Zdarzało 
się, że z wymiany Biblioteka pozyskiwała bardzo interesujące rękopisy i druki, np. w  latach 
dwudziestych Biblioteka otrzymała z Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk w  Płocku 
cenne starodruki (m.in. dzieła G. Piramowicza, J.U. Niemcewicza) i polonika7 oraz 
niezwykle cenny, z punktu widzenia badań nad historią społeczeństwa Bydgoszczy, rękopis 
bydgoskich ksiąg testamentowych z lat 1581-1620 r. -  „Liber Testamentorum Civilium 
Bidgostiensium”s. W ymianę dubletów przeprowadzano również z osobami prywatnymi9. 
Pozyskano w  ten sposób głównie współczesne wydawnictwa z zakresu popularnej 
literatury francuskiej, historii i sztuki.

O prócz dubletów , w ym ianie służyły też w łasne, publikow ane sprawozdania, 
ekslib risy  i w ydaw nictw a okolicznościow e10, za które otrzym ywano spraw ozdania

6 Zob. Inwentarz, rok 1920, poz. 2026.

7 Zob. Inwentarz, rok 1921, poz. 1705-1709; rok 1921, poz. 2335-2414.

8 WiMBP, Inwentarz rękopisów  poz. 197. Dokument ten po oprawieniu i przeprowadzeniu 
zabiegów konserwatorskich przez Piotra Karowskiego przekazany został po II wojnie 
światowej Archiwum Państwowemu w Bydgoszczy.

9 W 1921 r. kilka książek wymieniono z ks. Janem Kleinem, kustoszem i twórcą 
bydgoskiego muzeum. Zob. 'Inwentarz, rok 1921, poz. 1911 oraz poz. 1982-1988.

in Najważniejszym z takich wydawnictw, dzięki któremu pozyskano wartościowe 
dokumenty była księga pamiątkowej Na dziesięciolecie Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy. 
Druk ten o charakterze bibliofilskim, wydany w 1932 r. w nakładzie 203 egzemplarzy, 
uzyskał bardzo przychylne recenzje, również poza granicami kraju, m. in. w Niemczech, 
we Włoszech i Grecji, a w 1937 r. książkę przesłano na wystawę światową do Paryża. W 
zamian za Księgę, Biblioteka otrzymała do dnia 5 marca 1934 r. 204 książki, 4 rękopisy, 
4 autografy, 9 fascykułów akt, prenumeratę czasopisma, zniżkę w prenumeracie innego, 
85 ekslibrisów, a także 90 zł.. Zob. Archiwum WiMBP, sygn. 1/82, Księga Pamiątkowa 
Biblioteki Miejskiej. Akta Generalne, k. 56-65; Adoracje niemieckie dla polskiej sztuki i 
nauki, „Dziennik Bydgoski”, 1933 nr 224, s. 8; Na marginesie, „Dziennik Bydgoski”, 1934 
nr 23, s. 7.
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i księgi pam iątkowe innych instytucji. W  ceJu wymiany naw iązyw ano także kontakty 
z kolekcjonerami, np. w 1934 r. Tadeusz Szpakowski z W arszawy przekazał w zamian 
za ekslibrisy 12 dzieł z zakresu bibliologii i ekslibriso logii".

S tosunkow o niewielka liczba nabytków  pochodziła z depozytów . Pierwszym, 
w iększym  i zarazem  najcenniejszym  depozytem  wieczystym  była w  dziejach 
B iblioteki M iejskiej Bibliotheca B ernard ina l2, którą w  całości przejęto w  1920 r. 
W  kolejnych latach wpływały depozyty zarówno od osób prywatnych, jak  i instytucji. 
Czasem , jak  to było w  przypadku depozytu inż. Adam a Supińskiego z Bydgoszczy, 
który przekazał na okres 10 lat korespondencję swojego dziadka, znanego ekonomisty 
Jóżefa Supińskiego, zdarzało się, że gdy m ijał w yznaczony term in zwrotu, w łaściciel 
przekształcał depozyt w d ar13. W yraźnie fakt przekształcenia depozytu w  dar 
zaznaczono przy inwentaryzowaniu niem ieckich książek pochodzących z Teatru 
Miejskiego w Bydgoszczy. Przekazujący je  w  1921 r. M agistrat M iasta zastrzegł, że 
w  razie przedaw nienia książki stanow ić będą w łasność Biblioteki M iejskiej 
w Bydgoszczy14.

N ieco inny charakter m iał dar W ydziału Oświaty Pozaszkolnej M inisterstw a 
W RiOP z 1920 r. Książki stanow iły część daru M. A rcta i były w łasnością 
M inisterstwa. Przekazywano je  bezpłatnie w  użytkowanie bibliotekom ludowym, lecz 
instytucje przejm ow ały dar pod pewnym i warunkam i, m.in. m usiały ściśle 
kontrolować wypożyczanie, składać okresowe sprawozdania, a książki nie mogły być 
pożyczane na dłużej niż jeden  m iesiąc15.

Od 1927 r. Biblioteka otrzym ywała bezpłatny egzem plarz wydawnictw  
państw ow ych i sam orządowych przesyłanych przez m inisterstwa, województwa, 
starostw a, m agistraty itp .16 D ane dotyczące tych wpływów -  jak o  egzem plarzy 
obow iązkow ych -  uw zględnione były w  spraw ozdaniach tylko w  latach 1929-1931 
(w 1929 r. -  204 jednostki, w 1930 r. -  67 jednostek w 192 tomach iw  1931 r. -  162

"  Inwentarz, rok 1934. poz. 1338-1349.

12 Jest to jeden z najstarszych księgozbiorów bydgoskich, początkami swymi sięgający 
końca XV wieku. Do dziś z ksiąg zakonu bernardynów zachowało się 1381 wol. w tym 99- 
inkunabułów w 86 wol. Zob. Mincer F., Biblioteka bernardynów bydgoskich i je j  
ofiarodawcy, „Kronika Bydgoska”, t. 11:1989 [druk 1991] s. 221-234; Katalog 
inkunabułów Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy, oprać. Jolanta 
Ociepa, Bydgoszcz 1999.

13 WiMBP, Inwentarz autografów, poz. 43 (poz. a,c,l,m,n,o,p,r).

14 Inwentarz , rok 1934, poz. 804-839.

15 Archiwum WiMBP, sygn. 1/58. Dary rządowe. Książki i pisma, k. 24.

16 Na mocy okólnika MSW. Zob. Okólnik nr 189 Ministerstwa Spraw Wewnętrznych z dnia 
8 listopada 1927 r. w sprawie obdzielania bibliotek wydawnictwami urzędowymi, Dz. 
Urz MSW, 1927, nr 3/4, poz. 69.
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jednostki w 200 tom ach)17. W  pozostałych przypadkach nabytki te b>ły traktowane jak 
dary. N ależy w  tym  m iejscu przypom nieć, że dyrektor Bełza podejm ow ał starania 
pozyskaniu dla Biblioteki egzemplarza obowiązkowego, co jednak się nie pow iodło18.

Część pozyskanych dokum entów  stanowiła ekw iw alent za zagubioną lub 
zniszczoną przez czytelnika książkę. W  statystykach Biblioteki dane te uw zględnione 
były tylko w sprawozdaniach z dwóch lat. W  1926 przekazano w  zamian za zagubione 
i zniszczone książki 3 dzieła w  6 tom ach19, a w 1932 r. 5 dzieł20. Jednak wśród 
zapisów  inw entarzow ych rów nież w  innych litach  w ystępowały zapisy mówiące
0 ekw iw alencie za zagubione książki.

Sporadycznie pojaw iają się w  źródłach adnotacje mówiące o rekom pensatach za 
uszkodzenie dokum entu należącego do księgozbioru Biblioteki. W  ,,.Inwentarzu” 
z 1937 r. spotkać m ożna notatkę stw ierdzającą, że czytelnik ofiarow ał publikację 
w zamian „za poplam ienie książki”21. Jednakże zarówno książki pozyskane w  zamian 
za oprawę, ja k  i ekw iw alenty za zniszczone, zagubione czy poplam ione książki, 
otrzymywały w  in w e n ta r z u ” symbol „D ”, to znaczy taki, ja k  rzeczywiste dary. 
Podobnie było z książkam i zakupionym i z ekw iw alentów  pieniężnych otrzym anych 
za przetrzym yw anie książki22.

Swoistym rodzajem  „daru” były upusty stosowane przez księgarnie
1 antykwariaty, a także osoby pryw atne i instytucje sprzedające sw oje wydawnictwa. 
Księgarze i antykwariusze najczęściej dawali Bibliotece rabaty w  w ysokości 5 -10%  
i to zarówno przy zakupach kilku ja k  i kilkudziesięciu książek jednorazow o. U pusty 
w przypadku osób prywatnych polegały na tym, ze książki wyceniane były możliwie 
nisko23. Z  kolei zdarzało się, że dużych rabatów  udzielały niektóre instytucje, np. 
Towarzystwo Num izm atyczne w  Krakowie udzieliło Bibliotece 25%  upustu na własne 
w ydawnictwa24.

N ieco odm iennym  sposobem  pow iększania zbiorów  była realizacja propozycji 
kierowniczki w ypożyczalni, Janiny Łukaszew skiej, aby każdy „now ozapisujący się 
czytelnik” ofiarow yw ał je d n ą  książkę. Szczegółowe instrukcje w  tej sprawie wydał

17 Archiwum WiMBP, sygn. 1/27. Sprawozdania roczne. 1931-1936.

18 Biblioteka „Ossolineum” we Wrocławiu, rps sygn. 14589/11, Korespondencja Witolda 
Bełzy, s. 77-80 [List Stefana Dembego do Bełzy, b.d.].

15 Archiwum WiMBP, sygn. 1/16. Biblioteka Miejska. Sprawozdania roczne. 1921-1928, 
k. 104.

20 Tamże, sygn. 1/28. Sprawozdania roczne Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy, k. 72.

21 Inwentarz, rok 1937, poz. 416.

22 Tamże, rok 1934, poz.721-723.

23 Zbiór 300 fotografii, zgromadzonych przez Ernesta Łunińskiego, przedstawiających 
znanych Polaków, zakupiono za niską sumę 700 złotych. Zob. Inwentarz, rok 1934, poz. 
1 145-1155.

74 Inwentarz, rok 1939. poz. 95-104.
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15 czerwca 1928 r. dyrektor W itold Bełza25. W edług wytycznych, składanie książek 
miało być dobrowolne, a czytelnik, któiy odmówił złożenia daru, miał być traktowany 
tak samo, jak  inni czytelnicy, ponadto przyjm owane m iały być wszystkie książki bez 
w zględu na objętość: „o 15 stronach lub 10 tom ach"  poza „bezwartościow ym i 
rom ansidłam i” . N iem cy mogli składać książki niemieckie, Polaków  proszono 
jednakże przede wszystkim  o książkę polską, lecz gdyby je j nie mogli złożyć, 
przyjm ować należało każdą. Pieniędzy nie można było natom iast przyjm ować 
w  żadnej formie. D zięki tej inicjatywie w  ciągu dwóch m iesięcy 1927 roku 
(zarządzenie w prow adzono w  listopadzie) do Biblioteki wpłynęło 106 dzieł26, a w 
sum ie w  okresie 1927-1930 -  2200 tom ów 27. N iestety obecnie nie ma możliwości 
w ykazania, które w ydaw nictw a trafiły do Biblioteki tą  drogą, gdyż w „Inw entarzu” 
wpływ y te traktowane były na równi z pozostałym i darami. W idoczne je s t jednak  
w zapisach inw entarzow ych od  końca 1927 r. nasilenie się darów  pojedynczych, 
a naw et takich, w  których je d n ą  książkę ofiarowywało kilka osób. Potw ierdzeniem  
tych obserwacji, świadczących o aktywności osób korzystających z usług Biblioteki, 
są  inform acje zaw arte w spraw ozdaniach rocznych. U w zględniano w  nich dzieła 
ofiarow ane przez czytelników  Biblioteki i dzieła przekazane przez innych 
ofiarodawców. Tego typu informacje zachowały się jednak jedynie w  sprawozdaniach 
rocznych za lata 1929-1932 i 1934 (tabela 2).

Tabela 2. Dary czytelników  Biblioteki i pozostałych ofiarodaw ców

Lata
1929 1930 1931 1932 1934

dz. t. dz. t. dz. t. dz. t. dz. t.

Czytelnicy
Biblioteki

496 556 712 737 398 412 201 212 279 288

Inni
ofiarodaw cy

455 590 341 950 2085 3605 381 796 bd bd

W reszcie ostatnim rodzajem nabytków były materiały otrzym ywane w  zamian za 
opraw ę. Czytelnicy chcący oprawić swoje książki w introligatorni należącej do 
Biblioteki, zamiast opłacać usługę, mogli przekazać w  zamian jak ieś dzieła. Bardzo 
często korzystał z tej możliwości sam dyrektor Bełza2S. Czasem, sprzedający stosowali 
upusty przy sprzedaży swoich zbiorów  Bibliotece, gdy w bibliotecznej introligatorni

2' Archiwum WiMBP, sygn. 1/8, Rozporządzenia Dyrekcji 1921-1939, k. 35.

26 Sprawozdanie ..., s. 18.

27 E. Szmańda, Początki i rozwój działalności, w: Z życia i pracy bydgoskiej Książnicy. 
Księga pamiątkowa Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy 1903-1963. Bydgoszcz 1965. s. 21.

2lt Inwentarz, rok 1938. poz. 457-458
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przeprow adzono konserw ację ich książek. Przykładowo, w 1938 r., W acław 
Sobociński za w ykonaną usługę, dał 10 %  upust na sprzedane Bibliotece książki29.

Specyfiką Biblioteki M iejskiej w Bydgoszczy było to, że posiadała część 
księgozbioru z tzw. „zasobu niem ieckiego” . Były to pozostałości z okresu 
niem ieckiego, nie w pisane w cześniej do „Inw entarza” , Pozostałości te, określane 
najczęściej jako wpływy „z zaległości niemieckich”, w prow adzane były sukcesywnie 
od 1920 r. do in w e n ta r z a ”30. N ie były one uw zględniane w  statystykach, za 
wyjątkiem roku 1930, kiedy to w  spraw ozdaniu rocznym  wykazano w śród nabytków 
45 dzieł w  47 tom ach pochodzące z niem ieckich dubletów 31. Podobnie było 
w  przypadku „odnalezionych” książek i dokumentów (np. mapy znalezionej w  jednym  
z dzieł pochodzących z B ernardiny32), które nie były podaw ane w statystykach. 
Z darzało  się także, że niektóre książki, jako  cenniejsze, przekazyw ane były 
z B iblioteki Ludowej do księgozbioru Biblioteki M iejskiej, jak  np. książki z daru 
Srokow skich33.

Niekiedy dokumenty trafiały do Biblioteki w  nietypowych okolicznościach. Tak 
było z planami i gazetami wydobytymi z fundamentu rozebranego pomnika Frydetyka 
II, króla pruskiego. Dokum enty znajdujące się w cynkowej puszce w  1926 przekazano 
do Biblioteki M iejskiej w  Bydgoszczy34. Także dokum enty spod drugiego pom nika 
z czasów pruskich, pośw ięconego cesarzowi W ilhelm ow i I, M agistrat M iasta złożył 
w 1934 r. w  K siążnicy35.

Do Biblioteki wpływały zbiory bardzo zróżnicowane. N ic nie w iadom o na tem at 
przeprowadzanej selekcji napływających zbiorów. Przyjmowano w  zasadzie wszystko. 
Dyrektor Bełza tylko w  przypadku darów dla Biblioteki M iejskiej zastrzegał, aby nie 
grom adzić m ałow artościow ej literatury, np. rom ansów36. Jedynym  śladem  selekcji 
wpływ ających m ateriałów  są  wzmianki o dubletach. Cenniejsze wydawnictwa 
grom adzono w  dw óch egzem plarzach. W  takich sytuacjach w  książce i w  
in w e n ta r z u "  pojaw iała się  notatka iw ia d o m y  dublet”37. Pozostałe dublety 
odkładano. Służyły one w ym ianie z innymi bibliotekam i, bądź też osobami 
prywatnym i. N iekiedy zdarzało się, że wymieniano ju ż  istniejący egzem plarz na

29 Tamże, rok 1938, poz. 270.
30 Tamże, rok 1920, poz. 1116.
31 Archiwum WiMBP, sygn. 1/27. Sprawozdania ..., k. 3.
32 Inwentarz, rok 1921, poz. 1937.
33 Tamże, rok 1929, poz. 292-317.
34 Tamże, rok 1937, poz. 129.
35 Inwentarz, rok 1934, poz. 1366.
36 Zob. wyżej instrukcje dotyczące przyjmowania darów od czytelników, przypis 25.
37 Tak też było w przypadku 3 książek z serii „Biblioteczka Teatrów Amatorskich” (Lwów 
1879), które jako „unikat” przesunięto z dubletów do zbiorów. Zob. Inwentarz, rok 1935, 
poz. 344
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cenniejszy, np. opatrzony dedykacją38. Inform acje o dubletach podaw ane 
w sprawozdaniach były początkowo szacunkowe. Przykładowo: w spraw ozdaniach 
w ykazywano, że roku 1921 wpłynęło 500 dubletów; w  1922 r . -  1500; w 1925 r. -  
50039; w  1934 r — 15040. D opiero jednak od 1937 w  spraw ozdaniach podawano 
rzeczywistą, a nie szacunkową, liczbę dubletów. Z pew nością były to prawie 
wyłącznie dary, jednak  nie sposób ustalić, od kogo pochodziły.

O prócz przesunięć do dubletów  nie zdarzało się, aby książki były wycofywane 
z księgozbioru z innych względów, np. z powodu dezaktualizacji, zaczytania. Inaczej 
postępow ano z „prohibitam i”, które um ieszczane były w specjalnej szafie41.

W g danych zawartych w  sprawozdaniu z dnia 15 sierpnia 1939 r., 
podsum ow ującym  okres międzywojenny, B iblioteka dysponow ała wówczas 81.040 
dziełami w  136.500 tomach42. W  posiadaniu Książnicy znajdowało się 185 
inkunabułów , 433 rękopisy, 1458 autografów , 868 ekslibrisów, 1387 dysertacji 
(włączonych do głównego księgozbioru), 115 map dużych i 1002 małe, archiwaliów  
347, dubletów 4095. Dzieła opatrzone były 1011 dedykacjami. W  okresie „polskim ”, 
w g tych danych, Książnica w zbogaciła się więc o 41.028 dzieł w  67.144 tomach. 
W  poprzednim okresie, „niemieckim”, zgromadzono 40.012 dzieł w 69.357 tom ach43.

Jednak nadchodzący okres II w ojny światowej statystyki te miał zmienić. 
Skutkiem  działań w ojennych zniszczeniu uległo wiele cennych druków, w  tym 
inkunabułów. N iem cy przekazali na m akulaturę dużą część dzieł polskich. Usunięto 
z B iblioteki niem al wszystkie broszury patriotyczne. N ow i „w łaściciele” próbowali 
również położyć rękę na cennej kolekcji polskich dokum entów pochodzących z daru 
Kazim ierza K ierskiego44. Dokum enty te, odnalazły się dopiero pod koniec łat 60. 
w  zbiorach BN. Z pasją tropione były druki esperanckie, ja k  również książki 
o tem atyce żydowskiej. O gółem  straty w yniosły 25 tys. 500 tom ów z Biblioteki 
Głównej i 34 tys. tomów z Biblioteki Ludowej45.

38 W 1921 r. ofiarowane przez Sekcję Śląską przy Towarzystwie Oficerów dla Ofiar Wojny 
w Warszawie „Pieśni dzienne" Zygmunta Glogera, zastąpiono egzemplarzem z podpisem 
autora. Zob. Inwentarz, rok 1921, poz. 1542.

39 Archiwum WiMBP, sygn. 1/16. Sprawozdania ... .

40 Tamże, sygn. 1/28. Sprawozdania .... k. 130.

41 Zob. Inwentarz, rok 1928, poz. 1035.

42 Były to jednak dane szacunkowe. Zob. Archiwum WiMBP, sygn. 1/29, k.10.

43 Tamże.

44 Zob. Katalog darów prof. Leonowej Wyczółkowskiej, prof. Konstatnego Laszczki i 
prezesa Kazimierza Kierskiego, Bydgoszcz 1937; J. Eis, Kazimierz Kierski i jego kolekcja, 
Bibliotekarz Bydgoski, 1996 nr 1, s. 44-55.

4' Istniejąca od 1898 r. Biblioteka Ludowa w 1920 r. włączona została w strukturę 
Biblioteki Miejskiej w Bydgoszczy. Jednak jej księgozbiór pozostał odrębny. Zob. A.


