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biory rękopiśmienne Biblioteki
Jagiellońskiej w 2010 roku wzbogaciły się o ponad 300 pozycji. Znakomita większość wpłynęła jako dary. Trzy
z nich (składające się z siedmiu jednostek) otrzymała Biblioteka od Fundacji
dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, która
zakupiła je ze środków pozyskanych od
Poczty Polskiej.
Rękopisy te zostały zaproponowane
Bibliotece do zakupu przez ich właścicieli i gdyby nie pomoc Fundacji, która, na
prośbę Biblioteki, nabyła je, a następnie
przekazała obiekty do jej zbiorów, te
interesujące i cenne dla kultury polskiej
archiwalia pozostałyby dalej w rękach
prywatnych, niedostępne dla naukowców, a być może narażone na utratę.
A oto, co zawdzięcza Biblioteka
Jagiellońska Fundacji:
• wspomnienia z lat wojny (1939–1945)
Stefana Maksymiliana Bollanda (1910–
1983), prawnika i ekonomisty, absolwenta
UJ, profesora i rektora Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Dwa zeszyty zawierają zapiski dzienne od sierpnia 1939 do maja
1945, prowadzone głównie w Krakowie.
Autor opisuje życie codzienne w mieście,
nastroje wśród mieszkańców, relacjonuje
wieści dochodzące ze wszystkich frontów

wojny (również pierwsze
wiadomości o zbrodni w Katyniu). Wspomnienia te, między innymi ze względu na
swój autentyzm, stanowią
cenne źródło informacji dla
historyków tego okresu1;
• korespondencja i próby
literackie Izabeli Klijanowicz,
absolwentki krakowskiej
ASP, w tym zespół listów
Janusza Benedyktowicza z lat
1977–1999 zawierający 43
List Henryka Sienkiewicza do Rudolfa Starzewskiego
oryginalne grafiki wysyłane
jako kartki pocztowe. Janusz
Benedyktowicz (1918–2001), malarz i gra- się wojną, informacje o repertuarze teatru
fik, tworzył cykle graficzne inspirowane praskiego i przygotowaniach do wystawienia
sztuką ludową, uczestniczył w ponad 100 tam Zaczarowanego koła Rydla, jak również
wiadomości o jego rodzinie. Szczególnie
wystawach malarstwa;
• autografy Henryka Sienkiewicza: bru- interesująca dla biografów poety jest nielion Mowy wygłoszonej w Sztokholmie na obecna w jego biogramie w Polskim Słowuroczystości nadania Nagrody Nobla w 1905 niku Biograficznym informacja o wykładach
roku i list do Rudolfa Starzewskiego, redak- Rydla w Pradze3.
Ewa Malicka
tora naczelnego „Czasu” z 1907 roku2.
starszy kustosz dyplomowany
Od tej samej osoby pozyskano również
w Oddziale Rękopisów BJ
autografy Lucjana Rydla: trzy listy z 1915
roku do Macieja Starzewskiego (1891–
1944), prawnika, późniejszego profesora UJ. 1 Rkp. BJ Przyb. 115/10
2
Listy, pisane w Pradze, zawierają rozważania 3 Rkp. BJ Przyb. 121–124/10
Rkp. BJ Przyb. 257–258/10
na tematy polityczne w związku z toczącą
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WYSTAWA W JAGIELLOŃSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ
Niebawem na stronie Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej www.jbc.bj.uj.edu.pl zaprezentowane zostaną materiały składające się na ekspozycję Konstruowanie wizji współczesnego
pogaństwa w Polsce, którą w dniach od 1 do 12 marca br. można było obejrzeć w sali wystawowej Biblioteki Jagiellońskiej.
W internecie zostaną zamieszczone zdigitalizowane książki, rękopisy i grafiki z kolekcji
Biblioteki Jagiellońskiej, a także obrazy Franciszka Frączka.
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