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Bibliotekarze 
znani-nieznani



Poeta, powieściopisarz          
i krytyk francuski. 
Zapalony bibliofil
i historyk. Laureat 

Literackiej Nagrody 
Nobla (1921).

W młodości pracował
w księgarni swojego 

ojca. W 1866 otrzymał
posadę bibliotekarza             
w Senacie, gdzie od 
1876 zajmował się

tworzeniem katalogu 
systematycznego.

Anatole France (1844-1924)

Anatole France

Les Dieux ont soif



Mao Zedong, Mao Tse-Tung (1893-1976)

Mao Zedong

Citations du president Mao Tse-toung

Chiński przywódca 
komunistyczny. 
Przewodniczący 

Komunistycznej Partii Chin 
aż do śmierci. Mao otrzymał

posadę pomocnika 
bibliotecznego w 1919 r., 
jednocześnie studiował

zaocznie na Uniwersytecie    
w Pekinie.



Szkocki filozof, pisarz i historyk.          
W latach 1752-1757 był bibliotekarzem
w kancelarii zespołu adwokackiego w 

Edynburgu.

David Hume (1711 –1776)

A treatise of human nature

David Hume



Francuski krytyk literacki, pisarz, czołowy przedstawiciel strukturalizmu
i poststrukturalizmu, teoretyk semiologii.

W 1947 r. pracował jako bibliotekarz w Instytucie Francuskim.

Roland Barthes (1915-1980)

Roland Barthes Fragmenty dyskursu miłosnego



Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)

Gottfried Wilhelm Leibniz Korespondencja z Antoine’em Arnauldem

Niemiecki filozof, matematyk, prawnik. Od r. 1676 sprawował obowiązki 
bibliotekarza i historiografa przy dworze hanowerskim. Stworzył, 

powszechnie używany do dziś, biblioteczny system katalogowy, obecnie 
zwany klasycznym, numerycznym katalogiem rzeczowym.



Argentyński pisarz, poeta i eseista. W 1938 r. otrzymał
posadę w Bibliotece Miejskiej w Buenos Aires, skąd 

został usunięty w 1946 r. za antyrządowe nastawienie. Po 
obaleniu Juana Peróna, w 1955 r. został dyrektorem 

Biblioteki Narodowej. 

Jorge Luis Borgès (1899-1986)

Jorge Luis Borgès

Dziewięć esejów dantejskich



Niemiecki poeta, dramaturg, prozaik, uczony, polityk, wolnomularz. Od 
1797 aż do swojej śmierci był bibliotekarzem w Bibliotece Księżnej Anny 

Amalii w Weimarze.

Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)

Johann Wolfgang von Goethe Faust



Jacob Grimm (1785-1863) 
Wilhelm Grimm (1786-1859)

Niemieccy pisarze                   
i uczeni językoznawcy.        

W 1806 Jacob Grimm został
prywatnym bibliotekarzem 
króla Westfalii Hieronima.        

W 1814 Wilhelm został
sekretarzem w bibliotece 

elektora w Kassel, w której 
Jacob dwa lata później

dostał posadę bibliotekarza.
Po 1829 r. bracia przenieśli 

się na Uniwersytet w
Getyndze, gdzie otrzymali
stanowiska bibliotekarzy i
profesorów. Pracowali tam 

do 1833 r.Jacob i Wilhelm Grimm
Baśnie Braci Grimm (zbiory własne)



Francuski pisarz
zaliczany do 

najwybitniejszych 
prozaików XX 

wieku.
Od 1895 r.  

pracował jako  
wolontariusz         
w Bibliotece 
Mazarine.

Marcel Proust (1871-1922)

W poszukiwaniu straconego czasuMarcel Proust



Francuski filozof, krytyk literacki i pisarz.  Od  
1922 do 1944 pracował w Bibliotece Narodowej. 

Następnie w latach 1949-1951 w bibliotekach     
w Carpentras (Prowansja), a od 1951 roku w 

Orleanie.

Georges Bataille
(1897-1962)

Część przeklęta

Georges Bataille



Włoski awanturnik, 
podróżnik i literat. 

Ostatnie 13 lat życia 
spędził jako bibliotekarz w 

wiejskiej posiadłości 
austriackiego księcia
Josepha Karla von

Waldsteina. Tam, na 
zamku Dux (dzisiaj 
Duchcov), napisał

większość dzieł literackich.

Giacomo Casanova (1725-1798)

Giacomo Casanova

Memoires 1725-1744



Francuski pisarz, poeta, dramaturg, krytyk 
literacki, teatralny i krytyk sztuki. Był
bibliotekarzem księżniczki Matyldy, 

kuzynki Napoleona III, która w owym 
czasie prowadziła znany salon literacki.

Théophile Gautier (1811-1872)

Théophile Gautier

Podróż do Hiszpanii



Francuski poeta, tłumacz literatury klasycznej. W 1871 r. został mianowany 
na stanowisko bibliotekarza w Bibliothèque du Palais du Luxembourg. 

Posadę tę zachował do końca swoich dni. 

Charles-Marie-René Leconte de Lisle (1818-1894)

PoezjeCharles-Marie-René Leconte de Lisle



Poeta, działacz i publicysta polityczny.
W roku 1852 objął stanowisko bibliotekarza                 

w Paryskiej Bibliotece Arsenału, gdzie pracował
aż do wyjazdu do Konstantynopola.

Adam Mickiewicz

Dziady

Odezwa Adama Mickiewicza w sprawie 
grabieży polskich bibliotek

Adam Mickiewicz (1798-1855)



Prozaik, publicysta i dramaturg. W latach 1892-1896 pracował jako 
bibliotekarz w Muzeum Narodowym Polskim w Rapperswilu. 

Stefan  Żeromski (1864-1925)

Stefan Żeromski Siłaczka (zbiory własne)



Poeta, eseista, dramatopisarz, autor słuchowisk.      
Z wykształcenia ekonomista i prawnik.                       

Na początku lat 50. zarabiał sporządzając 
bibliografie i kwerendy biblioteczne. 

Zbigniew Herbert

Poezje wybrane

Zbigniew Herbert (1924-1998)



Poeta, eseista i tłumacz, był jednym z najwybitniejszych poetów Awangardy 
Krakowskiej. W grudniu 1939 r. otrzymał posadę bibliotekarza w Zakładzie 

Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie.

Julian Przyboś (1901- 1970) 

Julian Przyboś

Pisma zebrane. Utwory poetyckie



Piotr Machalica (1955-)
Aktor teatralny i filmowy, wykonawca 

piosenki aktorskiej.
W czasach licealnych zaczął dorabiać jako 
goniec w gazecie, pomocnik bibliotekarza, 

sanitariusz na izbie wytrzeźwień.

Piotr Machalica

Kadr z filmu Dekalog

Kadr z filmu Dzień świra



Giuseppe Arcimboldo  Bibliotekarz
Karykatura cesarskiego historiografa, Wolfganga 

Lazio (1514-1565), zbieracza książek                      
i numizmatów.



Błędy z rewersów

„Wymię róży” Eco

„Habit” Tolkiena

„Hemoroidy” Owidiusza

„Mały Księżyc” Saint-Exupéry

„Anakonda” Sofoklesa 

„Fircyk w podrywach” Zabłockiego 

„Przygody młodego Wernera”

Z rewersu Tytuł: „Pismo święte”; Autor: Natchniony. 

„Handel w Gdańsku” (czytelnik chciał wypożyczyć „Mendel Gdański”)



- Dzień dobry. Wykładowca wysłał mnie po książkę do 
biblioteki. Mówił, że tu jest.
- Tak? A jaka to książka?
- Nie wiem, nie pamiętał autora ani tytułu, ale ona na 
pewno tu jest.
- To może chociaż kolor okładki pamiętał?

Student w bibliotece uczelnianej 
wypożycza książki do egzaminów. 

- Dzień dobry. Mogę wypożyczyć
książkę?

- Dzień dobry, oczywiście.
- To poproszę.
Chwila ciszy, którą wreszcie 

przerywa bibliotekarz:
- Wszystko jedno jaką? Czy jakąś
konkretną?



Student wypożycza książki.
Bibliotekarz: Poproszę kartę.
Student: A może być do bankomatu?
Bibliotekarz : No chyba że z PIN-em.

- Poproszę o podręcznik do wykładów  
monograficznych.

Przychodzi żółw do sklepu i mówi: 
- Pooooproooooszę wiaaaaaadroooooo woooooooodyyyyyy. 

Dostał wiadro wody. Za godzinę znowu przychodzi: 
- Pooooproooooszę wiaaaaaadroooooo woooooooodyyyyyy. 

Dostał drugie wiadro wody, a po kolejnej godzinie znowu 
przychodzi i prosi o wiadro wody. 
- A po co Ci, żółwiku, te wiadra wody? - Pyta sprzedawca. 
- Nieeeeeeee maaaaaaaaaa czaaaasuuuuuuuu naaaaaaa 
gaaaadaaaaaaaanieeeee, biiiblioooooooteeeeekaaaaaaaa 
płooonieeeeeeee. 



Dzwoni studentka do biblioteki: 
- Dzień dobry! Czy jest kronika? 
- Dzień dobry! Galla? - jako, że 
kronik jest kilka bibliotekarz próbuje 
uściślić. 
- Może i Galla... - Studentce 
wyraźnie to nic nie mówi, więc 
bibliotekarz próbuje dalej. 
- Anonima? 
- Ano, jak ni ma to trudno. Do 
widzenia!

Dzwoni telefon w bibliotece: 
- Biblioteka, słucham. 
- Proszę mnie połączyć z działem 

przedłużania - prosi czytelnik. 
- A co chciałby pan przedłużyć? 
- Jak to, co? Książkę, oczywiście! 

Do biblioteki wpada 
czytelnik i pyta: 
- Jest "Dziewica 
Orleańska"? 
Bibliotekarz odpowiada: 
- Tak, ale tylko na 
miejscu i zniszczona.



- A co ja mam tu napisać? -
Czytelniczka dostała do wypisania 
deklarację i zatrzymała się przy 
rubryce imię i nazwisko.

- Najlepiej swoje imię i nazwisko.

- Rok temu korzystałam tu z książki o głuchych, chciałabym 
znowu ją wypożyczyć.

- A jaka to książka?
- Nie pamiętam, ale w zeszłym roku korzystałam, taka jasna 

okładka.
- No dobrze, podam pani książki, jakie mamy z 

surdopedagogiki.
- Ja nie chcę z surdopedagogiki, ja chcę o głuchych.

Czytelnik pyta młodego bibliotekarza: 
- Czy jest "Zbrodnia i kara"?

Bibliotekarz odpowiada: 
- Proszę poszukać w kryminałach. 



Trudne pytania czytelników

Czy jest podręcznik 
anatomii w śliskiej 
okładce?

- Dzień dobry, proszę Wstęp 
do prawoznawstwa Marii 
Curie-Skłodowskiej.

- Poproszę zielony 
skrypt do ochrony 
środowiska.

Coś na temat Konfliktów zbrojnych 
między Anglią a Wielką Brytanią. 

- Ja chcę tę książkę, którą miesiąc temu 
dawała mi ta druga Pani. 

- Chciałbym 
wypożyczyć szarą
książkę do 
angielskiego. 



Przychodzi Jasio do 
biblioteki: 
- Jest „Pan Tadeusz”? 
- Panie Tadeuszu! Panie 
Tadeuszu! Do pana...

Dlaczego lekarze lubią operować bibliotekarzy?? 
- Bo mają wszystkie organy poukładane 
alfabetycznie.

Do biblioteki przyszedł student        
i przegląda katalog. Po pewnym 
czasie, nie mogąc znaleźć potrzebnej 
książki, prosi dyżurnego bibliotekarza 
o pomoc. 
Bibliotekarz pyta: 
- Czy zna Pan autora książki? 
- Nie, nie znam - odpowiedział
student - ale mam zapisane jego 
nazwisko. 



- W czym mogę pomóc? Czego pani szuka? 
– pyta bibliotekarz. 

- Niczego - odpowiada czytelniczka. 
- Aaaaa, jak niczego to nie 

przeszkadzam.
Obrażona bibliotekarka wraca za swoje 

biureczko. 
Jak się później okazało czytelniczka 

szukała... Nietzsche'go. 

- Ja poproszę jeszcze raz tę książkę z administracji, 
którą ostatnio pożyczałem. 
- A jaka to była książka? 
- No... taka gruba z niebieską okładką...

Czytelnik zwraca się do bibliotekarza: 
- Czy mógłbym sobie przedłużyć książkę? 
- A o ile centymetrów?



Wizerunek biblioteki 
w filmie i w literaturze



Only 38 (1923)

The Lost Romance (1921)

Sea Devils (1937)



Off Beat (1986)The Man Who Never Was (1956)

Teenage Mother (1968)



My Side of the Mountain (1969)

Wonder Man (1945)

The image of librarians in cinema, 1917-1999



„Ten typ biblioteki jest na moją
miarę, mogę zdecydować się na to, 

że spędzę w niej cały dzień
pogrążony w świętych rozkoszach: 
czytam sobie gazety, znoszę książki 

do baru, potem idę po inne, 
dokonuję odkryć; przyszedłem, 
żeby zająć się na przykład 

angielskim empiryzmem, zaczynam 
zaś tropić komentatorów 

Arystotelesa, mylę piętra, wchodzę
do działu medycyny, który nie był

moim celem, ale potem trafiam 
nagle na dzieła o Galenie, a więc z 
odniesieniami filozoficznymi. W 

tym sensie biblioteka staje się
przygodą.”

Umberto Eco, O bibliotece



Dan Brown, Kod Leonarda da Vinci (zbiory własne)

„- Doskonale - powiedziała bibliotekarka, 
znów wystukując coś na klawiaturze –
wchodzę w to. Jeżeli to odnosi się do Graala, 
powinniśmy zderzyć wasze hasła ze słowami 
kluczowymi dla Świętego Graala. Dodam 
parametr bliskości i usunę z zapytania 
ograniczenia dotyczące tytułów. To 
zredukuje wyszukiwanie tylko do tych 
sytuacji, kiedy słowa kluczowe z tekstu 
pojawiają się w pobliżu słowa, które ma 
związek z Graalem.”

„- Nazywam się Pamela Gettum – powiedziała 
bibliotekarka, wyciągając do nich rękę. Miała 
sympatyczną, szczerą i mądrą twarz i przyjemnie 
brzmiący głos. Okulary w rogowej oprawie 
wiszące na łańcuszku na jej szyi miały bardzo 
grube szkła.”



Umberto Eco, Imię róży

„Biblioteka broni się sama, jest 
niezgłębiona jak prawda, która w niej 

gości, zwodnicza jak kłamstwa, które są
jej powierzone. Labirynt duchowy, ale 

również labirynt ziemski. Mógłbyś wejść
do niej, a z niej nie wyjść.”

„Tylko bibliotekarz, poza tym, że wie, ma 
prawo poruszać się w labiryncie ksiąg, on 

tylko potrafi je znaleźć i odłożyć na miejsce, on 
tylko odpowiedzialny jest za utrzymanie ich w 

dobrym stanie. Inni mnisi pracują w 
skryptorium i mogą zapoznać się ze spisem 

woluminów, które biblioteka zawiera. Ale spis 
tytułów często niewiele mówi i jedynie 

bibliotekarz wie, z położenia woluminu, ze 
stopnia jego niedostępności, jakiego rodzaju 

tajemnice, prawdę czy kłamstwo, kryje w 
sobie.”



Bibliofile to: „Prawdziwi 
arystokraci starodruków, dla 
których pergamin w miejsce 

welinu lub szerszy o trzy 
centymetry margines może 

oznaczać tysiące dolarów. Szakale 
z galaktyki Gutenberga, piranie 

buszujące na targach 
antykwarycznych, pijawki 

aukcyjne, gotowe sprzedać własną
matkę za pierwsze wydanie.”

Arturo Pérez-Reverte, Klub Dumas



“Podejrzewam, że rodzaj 
ludzki  - jedyny - jest na 
wymarciu i że Biblioteka 

przetrwa: oświetlona, samotna, 
nieskończona,  doskonale 
nieruchoma, uzbrojona w 

cenne woluminy, 
niezniszczalna, tajemnicza”.

Luis Jorge Borges, Fikcje



„One powinny stać na regałach 
ogromnych, wysokich, w lekkim 

półmroku. Światło szkodzi książkom. Tak 
jest u nas w bibliotece. Tam nikt nie 

grzebie w książkach. Czytelnicy wypisują
wybrane pozycje z katalogów i podają

jednej z bibliotekarek. Mamy też
specjalną tablicę, na której umieszczamy 

wykaz tytułów będących aktualnie w 
czytaniu – oczywiście tych najbardziej 

popularnych. Mamy zeszyty, gdzie 
czytelnicy zapisują się w kolejkę. Tak, u 
nas panuje porządek! Ja też, choć jestem 
kierownikiem, często obsługuję klientów. 
Nawet to lubię. Przyjemnie jest iść wzdłuż

regałów, wzdłuż szarych rzędów 
grzbietów. Wtedy czuję, czuję głos 

książek, gwar dobiegający zza okładek.”Jerzy Ignaciuk, Dwie (zbiory własne)



„Prawie całą bibliotekę otaczała 
drewniana galeria. Było tam może 

ze trzydzieści tysięcy tomów w 
większości oprawnych w skórę, z 

najróżniejszych dziedzin: 
medycyna, historia, religie, 

podróże, okultyzm, indologia. Pani 
Zerlendi powiodła mnie od razu 

do półek, gdzie zebrano wyłącznie 
książki związanie z Indiami. 

Nieczęsto zdarzało mi się spotkać
w prywatnych zbiorach dzieła tak 

cenne i w tak wielkiej ilości.”

Mirecea Eliade, Tajemnica doktora Honigbergera



Olga Tokarczuk, Dom dzienny, dom nocny

„Marek Marek był pierwszą i jedyną osobą z 
osady, która zapisała się do gromadzkiej biblioteki 
w Nowej Rudzie. Potem chował się przed ojcem z 
książką, miał przez to dużo czasu na czytanie.
Biblioteka w Nowej Rudzie mieściła się w 
budynku dawnego browaru i wciąż wszystko 
pachniało tu chmielem i piwem (…). Marek 
Marek polubił ten zapach. W tym samym czasie 
(…) czytał Stachurę. Właściwie to specjalnie dla 
niego panie z biblioteki kupiły dzieła zebrane w 
niebieskich okładkach, które udawały dżins.”

„Z hallu wchodzi się do biblioteki. Wśród setek, a 
może tysięcy książek, obłożonych w szary papier z 
wypisanym na grzbiecie numerem, jest gdzieś
pierwsza książka, jaką przeczytałam - zwarty, 
gruby tom wypełniony ciasno literami, równoległe 
ścieżki podróżne, obietnice wielu istnień, wielu 
światów.”



„Czy oni czytają Szekspira? 
...Nasza biblioteka (...) 

zawiera wyłącznie książki 
fachowe. Jeśli nasza młodzież
potrzebuje rozrywki, może iść
na czuciofilm. Nie zachęcamy 

jej do oddawania się
samotnym zabawom.”

Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat



„Bibliotekarz z Biblioteki 
Komenskiego przywoził

kosz wycofanych książek, 
stał nad otworem do 

piwnicy i z góry wysypywał
mi pod nogi cały ten kosz 

książek filozoficznych, ale ja 
załadowałem te książki do 
koryta, zauważyłem tylko, 
omal serce mi od tego nie 

pękło, Metafizykę
moralności, lecz wrzuciłem 
ją widłami do koryta (...)”

Bohumil Hrabal, Zbyt głośna samotność



Biblioteki świata –
tradycja i nowoczesność



Biblioteka Patriarchatu Konstantynopolskiego (Turcja)

The great libraries 



Biblioteka Miejska w Montpellier (Francja)

The effective library

Biblioteki jutra

Biblioteka Królewska w Kopenhadze (Dania)

Biblioteka Miejska w Montpellier (Francja)



Biblioteka Uniwersytecka 
w Dublinie (Irlandia)

The renaissance of the library –
adaptable library buildings 

Biblioteka Uniwersytecka  
w Dublinie (Irlandia)



Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie

Projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach

Projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach



Biblioteka klasztorna ojców kamedułów na Bielanach pod Krakowem

Polska : dom tysiącletniego narodu



Projekt Biblioteki Narodowej w Pradze (Czechy)

The eye above Prague

Projekt Biblioteki Narodowej w Pradze (Czechy)



Biblioteka Opactwa Benedyktynów w Admont (Austria)

The most beautiful libraries in the world 
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