
Wystawa kolekcjonerska "0 bibliotece, 
w bibliotece" i prelekcja o przygodzie ze 

"skarbnicami wiedzy", w Bibliotece Głównej AGH 
W ramach Tygodnia Bibliotek, 10 

maja 2016 roku w Bibliotece Głównej 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stani
sława Staszica w Krakowie, miały miejsce 
dwa szczególnie interesujące wydarzenia, 
a mianowicie: wernisaż wystawy kolek
cjonerskiej "0 bibliotece, w bibliotece", 
a w ramach cyklu "Biblioteka Główna 
zaprasza ... " odbyła się prelekcja "Kolek
cjonerska przygoda dyletanta ze skarbni
cami wiedzy", anonsowane zaproszeniem 
(fot.1) i folderem (fot.2). Pomysłodawcą 
i bohaterem obydwu przedsięwzięć był dr 
Jerzy Duda. Ekspozycja, zorganizowana 
wspólnie z O gólnopolskim Klubem Fi-
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latelistów "Cracoviana", przygotowana 
została w oparciu o eksponaty z Jego ko
lekcjonerskiego zbioru. Pomysł zorgani
zowania tej ekspozycji narodził się równo 
rok temu, kiedy to Jerzy Duda - 7 maja 
2015 roku - prezentowal w Bibliotece te
mat " Książka i biblioteka w filatelistyce". 

Idea zawarta w tytule wystawy i ty
tule prelekcji, to pokazanie biblioteki 
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oczyma kolekcjonera i dążenie do tego, 
aby "to pokazanie" miało miejsce właśnie 
w bibliotece. I w tym mieściła się siła tego 
przekazu. Był w tym patos i powaga i do
stojeństwo, ale i "przyjemność sfer kul
turalnych". Biblioteka wywołuje również 
skojarzenia i porównania, a bardzo często 
inspiruje różnorodne działania także ar
tystyczne. Biblioteka to również stereoty
py, które tworzone były dziesiątki lat, jeśli 
nie wieki. O bibliotekarzach, bibliotekar
kach o atmosferze i obsłudze. 

Biblioteka to budowla czy pomiesz
czenie mające historię, atmosferę i cha
rakter, na które składa się wiele czynników 
w tym zarówno architektura i wystrój jak 
i pracownicy, a nawet użytkownicy. Jest to 
jednak miejsce szczególne pod wieloma 
względami, bowiem bibliotece nadawano 
najwyższe znaczenie traktując ją w prze
szłości jako: istotną część narodowego 
wychowania oraz narzędzie rządzenia 

państwem obok kościołów i szkół. 
Motyw biblioteki pojawia się często 

w literaturze i sztuce. Biblioteki są opi
sywane na wiele sposobów w zależności 
od tego czy tworzą tylko tło wypadków 
czy same stają się głównym tematem wy
darzeń. Temat "biblioteka" jest również 
atrakcyjnym dla grafików, malarzy, foto
grafików, a więc twórców dzieł plastycz
nych. Niekiedy dzieła powielane są i wy
korzystywane do produkcji widokówek, 
znaków pocztowych (znaczków, kartek, 
stempli, FDC) jak również stanowią 
wzorce dla twórców znaków książki, czyli 
ekslibrisów. Motywy bibliotek, znajdują 
swoje miejsce również w różnych przed
miotach, które mają duże znaczenie dla 
rozbudowy kolekcji, i stanowią cenny 
materiał tzw. varia. 
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Jako, że był to "Tydzień Bibliotek" 
wernisaż miał bardzo uroczysty cha
rakter i zgromadził bardzo liczną grupę 
osób, którym książka i biblioteka nie są 
obojętne (fot. 3-6). Na to święto biblio
tek przybyli: prorektor do spraw nauki 
AGH, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kąkol, 
dyrektor Biblioteki Głównej AGH mgr 

Fot. 3. Otwarcie wystawy. 
Od prawej dr jerzy Krawczyk, prof Zbigniew Kqkol, 

mgr. Ewa Dobrzyńska -Lankosz,]erzy Duda 



kustosz dyplomowana Ewa Dobrzyńska 
- Lankosz, wicedyrektor BG, dr kustosz 
dyplomowany Jerzy Krawczyk, studenci 
bibliotekarstwa z Uniwersytetu Kazimie
rza Wielkiego z Bydgoszczy z dr Katarzy
ną Domańską na czele, a także prof. Maria 
Kocójowa z Uniwersytetu Jagiellońskiego, 
mgr Danuta Bromowicz - emerytowa
na pracownica Biblioteki Jagiellońskiej, 
twórczyni ponad 100 wystaw, mgr Rita 
Pagacz-Moczarska - redaktor naczelna 
czasopisma UJ" Alma Mater", dr Kami
la Follprecht - zastępca dyrektora Archi
wum Narodowego w Krakowie. Licznie 
reprezentowani byli członkowie Klubu 
"Cracoviana" z wiceprezesem Klubu ppłk. 
Augustynem Katańskim. Wśród gości 

zaproszonych byli również Kazimierz 
Wiśniak - artysta malarz, scenograf, któ
rego prace i artystyczna twórczość przy
pomniano na wystawie zorganizowanej 
w marcu br., także w Bibliotece Głównej 
AGH. Byli również przedstawiciele Wy
dawnictwa Vandre - mgr inż. Władysław 
Andreasik i mgr inż. Maciej Rudy, a tak
że Marian Dziedzic z Zakładu Technik 
Drukarskich Akademii sztuk Pięknych 
w Krakowie oraz Pracownicy Biblioteki 
Głównej AGH, w tym również Oddzia
łu Informacji Naukowej, którzy współ
uczestniczyli w przygotowaniu wystawy. 

Po oficjalnym powitaniu przez dy
rektora Biblioteki Głównej Ewę Do
brzańską-Lankosz i otwarciu wystawy 
przez prorektora prof. Zbigniewa Kąkola, 
głos zabrał Jerzy Duda, który przekazał 
informację o idei wystawy oraz podzię
kowanie zarówno dyrekcji Biblioteki 
Głównej jak i pracownikom Oddziału 
Informacji Naukowej, a zwłaszcza panu 
Mariuszowi Wijasowi twórcy zaprosze
nia i plakatu przedsięwzięcia. Następnie 
odbył się krótki "spacer" po sali wystawo
wej, podczas którego Jerzy Duda zwra
cał uwagę uczestnikom na poszczególne 
walory i materiały kolekcjonerskie, bo
wiem prezentacja składa się z materiałów 
różnorodnych. Wykorzystane były znaki 
pocztowe, widokówki, grafika, rysunek, 
ekslibrisy, książki i varia, których tema
tem jest biblioteka. 

Autor prezentacji w dość niekon
wencjonalny sposób postanowił zwrócić 
uwagi na bibliotekę, która ma w sobie 
i powagę i dostojność i nieprzemijającą 
wartość, a zarazem spojrzeć na bibliotekę, 
w której jest nieco "lekkości", może nawet 
humoru i która jest pozbawiona, przynaj
mniej częściowo, uprzedzeń i stereoty
pów, których jeszcze tak wiele się zacho
wało. Uczynił to poprzez wykorzystanie 
różnorodnego materialu kolekcjonerskie-
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~go, którego tematem jest biblioteka oraz 

odpowiednią i ciekawa aranżację wystawy, 
co pokazano na fotografiach (7-9). Róż
norodność materiału, jego atrakcyjność 

i odpowiednia aranżacja wystawy stwo
rzyły właściwy klimat do zaprezentowa
nia tematu w sposób czytelny dla zwie
dzającego i zarazem sprzyjający percepcji. 
W pokazie wykorzystany został materiał 
kolekcjonerski, który sklada częściowo na 
kolekcję tworzoną przez autora od 1986 
roku, nazwaną "bibliofilatelia". 

Po wernisażu odbyła się, dla zain
teresowanych, prelekcja Jerzego Dudy 
"Kolekcjonerska przygoda dyletanta ze 
skarbnicami wiedzy". Tytuł brzmiał dość 
prowokacyjnie. Już podczas pierwszego 
spotkania okazało się, że Prelegent dość 
swobodnie porusza się w tym obszarze 
tematycznym. Nie obce są Mu fachowe 
terminy, a warianty zainteresowań zwią
zanych z książką są ogromne. Oczywiście, 
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~ .., 
że to wszystko podparte jest głęboką wie- ~ 
dzą historyczną. Mając tak bogate zbiory 
ma się jeden problem, o czym nie mówić 
i czego nie pokazać. Zainteresowanie, 
jakim cieszyły się obydwa te wydarze
nia pozwala mieć satysfakcję, że były to 
trafione przedsięwzięcia i jeszcze nie je
den raz będziemy do kolekcji dr. Jerzego 
Dudy wracać. Wystawę zwiedzili również 
znani w kraju filateliści spoza Krakowa 

Fot. 11. Zwiedzajqcy wystawę:]erzy Bielawski 
i Władysław Farbotko z autorem 

m.in. Jerzy Bielawski z Kalisza i Wła
dysław Farbotko z Łodzi. Serdecznie 
Panu gratuluje tego sukcesu, jakim były 
te przedsięwzięcia. Nie pozostaje nic in
nego jak czekać na kolejne tego rodzaju 
wydarzenia. 

Dokumentację fotograficzną wysta
wy wykonali Jacek Rzepczyński i Jerzy 
Duda. 

Hieronim Sieński 
Biblioteka Glówna AGH 
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