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BIBLIOTEKA MUZEUM ŚLĄSKIEGO W KATOWICACH 

(REKONESANS BADAWCZY) 

 

ABSTRAKT: 

Muzeum Śląskie w Katowicach zostało powołane z inicjatywy 
wojewody śląskiego Michała Grażyńskiego; oficjalne otwarcie palcówki 

odbyło się 29 maja 1929 r. Jej głównym celem było ukazanie śląskiej 
kultury na tle kultury ogólnopolskiej. Oprócz działalności wystawienni-
czej miała prowadzić działalność oświatową, dlatego wraz z gromadze-
niem eksponatów tworzono bibliotekę muzealną; pierwszą bibliotekarką 
została Agnieszka Dobrowolska. Z chwilą restytucji Muzeum w 1984 r. 
przywrócono bibliotekę muzealną, której zbiory były ściśle podporząd-

kowane zainteresowaniom pracowników instytucji. Obecnie książnica 
obsługuje potrzeby informacyjne zarówno pracowników Muzeum,        
jak i czytelników z zewnątrz, którzy mogą w czytelni przeglądać zgro-
madzone tomy. Wielkość księgozbioru szacuje się na około 40 000        
woluminów. Od 2009 r. tworzony jest katalog komputerowy w programie 
LIBRA, który pozwoli uporządkować posiadane zbiory. Oprócz wydaw-

nictw zwartych, biblioteka gromadzi wydawnictwa ciągłe, zbiory            
specjalne oraz audiowizualne. Książnica nie prowadzi działalności              
wydawniczej, lecz wspomaga działalność wydawniczą pracowników 
Muzeum Śląskiego. Biblioteka Muzeum Śląskiego w Katowicach          
posiada ogromne możliwości, które uda się ukazać czytelnikom, gdy 
zakończone zostanie opracowanie posiadanych zbiorów (powstanie kata-
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log komputerowy) oraz wrócą do „macierzy” materiały znajdujące się 
nadal w zbiorach Górnośląskiego Muzeum w Bytomiu. 

 
SŁOWA KLUCZOWE: 

Biblioteka muzealna. Bytom. Dobrowolski Tadeusz. Gładysz Mieczy-
sław. Grażyński Michał. Górnośląskie Muzeum. Katowice. Muzeum 
Śląskie. Popiołek Kazimierz. Schayer Karol.  

 

 

Losy biblioteki Muzeum Śląskiego w Katowicach są nieroze-

rwalnie związane z historią samego Muzeum, którego idea powstała 
dzięki wojewodzie śląskiemu, Michałowi Grażyńskiemu (1890-1965). 
W 1927 r. w nowo otwartym Oddziale Sztuki stanowisko konserwatora 
zabytków objął Tadeusz Dobrowolski

1
, który otrzymał bardzo szerokie 

uprawnienia. Do jego zadań należało m.in.: inwentaryzowanie zabytków 
śląskich (ruchomych i nieruchomych), czuwanie nad pracami konserwa-

torskimi, organizowanie przyszłej placówki muzealnej, nadzorowanie 
ruchu literackiego (jako sekretarz Śląskiego Towarzystwa Literackiego, 
współdecydował o wynikach konkursów literackich) oraz ocenianie 
repertuaru Teatru Polskiego w Katowicach (jako reprezentant Departa-
mentu Sztuki, wspierał Teatr subwencjami, a jako członek Artystycznej 
Komisji Teatralnej, miał wpływ na wybór wystawianych spektakli) 

[11, s. 77-78; 5, s. 91]. Dobrowolski wspominając tamten okres w artyku-
le, który ukazał się w „Twórczości” w 1946 r. pisze: „Oprócz zorganizo-
wania opieki nad zabytkami województwa zlecono mi organizację 
Muzeum Śląskiego, którego program zasadniczy określono hasłem: 
«monografia śląskiej kultury na tle ogólnopolskiej syntezy»” [11, s. 20].  

Według wstępnie opracowanego programu, katowicka placówka 

miała gromadzić materiały wystawiennicze w następujących działach: 
archeologia, etnografia, sztuka od XIV od XX w., rzemiosło artystyczne, 
przyroda, przemysł górnośląski, pamiątki z okresu powstań śląskich oraz 
plebiscytu [13, s. 4; 6, s. 7]. Chcąc jak najszybciej uruchomić Muzeum, 
wojewoda śląski nie szczędził pieniędzy na pozyskanie cennych                  
obiektów. Interesujących eksponatów – w trakcie badań terenowych – 

poszukiwali kolektorzy (m.in.: Mieczysław Gładysz i Longin Malicki), 
którzy odwiedzali wsie na Górnym Śląsku i w Beskidzie Śląskim.                 

                                                           
1
 Tadeusz Dobrowolski (1899-1984) był historykiem sztuki, profesorem              

Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektorem Muzeum Narodowego w Krakowie 

oraz członkiem Polskiej Akademii Nauk. 
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Inne przedmioty udało się zdobyć, dzięki szeroko zakrojonej współpracy 
z dyrektorami i kustoszami Muzeów w Polsce (np. kooperowano z kusto-
szem Muzeum Tatrzańskiego w Zakopanem, Juliuszem Zborowskim) 
oraz porozumieniu z katowicką Kurią Biskupią, z którą wizytowano 

wiejskie kościółki [11, s. 22-24]. 
Oficjalne otwarcie Muzeum Śląskiego w Katowicach odbyło się 

29 maja 1929 r., uroczystość uświetniło przemówienie wojewody ślą-
skiego, który podkreślił, że: „Z tworzeniem Muzeum nie można było 
zwlekać, niwelacyjny bowiem prąd nowoczesnego życia niszczy szybko 
oryginalne twory ludowej kultury, których pieczołowite zebranie                  

i przechowanie jest – między innymi – właśnie zadaniem dzisiaj otwiera-
nego Muzeum” [12, s. 384-385]. Tymczasowa siedziba Muzeum znajdo-
wała się na piątym piętrze budynku Sejmu Śląskiego, gdzie eksponaty 
umieszczono w czterdziestu salach. Dostęp do zbiorów był jednak        
ograniczony. Zwiedzający mogli bezpłatnie odwiedzać placówkę 
w godzinach pracy urzędników tj. do godziny piętnastej, tylko dwa, trzy 

razy w tygodniu z wyłączeniem niedziel. Mimo tych utrudnień, instytucję 
rocznie odwiedzało od 35 000 do 50 000 zainteresowanych [11, s. 94].  

Gdy Muzeum posiadało już znaczącą liczbę zbiorów oraz tym-
czasowe pomieszczenia wystawowe, rozpoczęto prace nad uporządkowa-
niem jego prawnego statusu. 29 października 1928 r. na wniosek 
wojewody M. Grażyńskiego uchwalono projekt ustawy o Muzeum Ślą-

skim, którą przyjęto 23 stycznia 1929 r
2
. W 1931 r. powołano Radę Mu-

zeum Śląskiego w skład której weszli: ks. Emil Szramek (przedstawiciel 
duchowieństwa i Towarzystwa Przyjaciół Nauk), Zofia Kossak-
Szatkowska (pisarka), Stanisław Ligoń (reprezentant plastyków na Ślą-
sku), Stanisław Szkudlarz (burmistrz Katowic), Tadeusz Michejda (archi-
tekt), Tadeusz Dobrowolski (historyk sztuki, dyrektor muzeum), Aniela 

                                                           
2
 Z czasem powstały inne akty prawne, które regulowały działalność Muzeum 

Śląskiego: 

1. Rozporządzenie Śląskiej Rady Wojewódzkiej z dnia 16 I 1936 r., zawierają-

ce Statut  Muzeum  Śląskiego (Dz. U. Śl. z dnia 20 II 1936, Nr 2, poz. 4). 

2. Uchwała Śląskiej Rady Wojewódzkiej z dnia 25 VI 1936 r. w sprawie          

wydawnictw Muzeum Śląskiego („Gazeta Urzędowa Województwa Ślą-

skiego” z dnia 27 VI 1936, Nr 20). 

3. Uchwała Śląskiej Rady Wojewódzkiej w sprawie przepisów o dokonywaniu 

zakupów dla Muzeum Śląskiego w Katowicach (projekt uchwalony przez 

Radę Muzealną i wniesiony do Rady Wojewódzkiej w 1936 r., uchwalony 

przez Radę Wojewódzką w dniu 14 I 1937 r. „Gazeta Urzędowa Woje-

wództwa Śląskiego” z dnia 6 III 1937, Nr 10) [27, s. 445]. 
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Kozłowska (botanik), Gustaw Morcinek (pisarz), Ludwik Musioł                 
(nauczyciel, kurator) Konstanty Prus (bibliotekarz), Marian Koczwara 
(botanik), Jan Władysław Kubisz (lekarz) [25, s. 8; 27, s. 445-446]. 

Rok później rozpisano konkurs na projekt siedziby, lecz żadna 

z nadesłanych prac nie spełniła oczekiwań jury. Zlecenie (na wniosek 
wojewody śląskiego) otrzymał w 1934 r. Karol Schayer, architekt zatrud-
niony w Urzędzie [11, s. 95-96]. Schayer wraz z Dobrowolskim odbyli 
miesięczną podróż po najznakomitszych placówkach wystawienniczych 
w Europie, podpatrując najbardziej ergonomiczne i innowacyjne rozwią-
zania konstrukcyjne. Budowę rozpoczęto w 1936 r., a jej koniec zapla-

nowano na wiosnę 1940 r. Siedziba Muzeum miała stanąć na wprost 
Sejmu Śląskiego, a koszt przedsięwzięcia oszacowano na 5 000 000 zł 
[11, s. 96-99]. „Projekt gmachu odbiegał od wszystkich ówczesnych 
realizacji muzealnych w Polsce. Był bardzo prosty. Zestawiono go ze 
skontrastowanych, prostopadłościennych brył. Zastosowano inne 
od dotychczasowych rozwiązania estetyczne i funkcjonalne. Główny 

siedmiokondygnacyjny korpus przecięty był czterokondygnacyjnymi 
skrzydłami, z tym, że jedne stanowiły południową fasadę gmachu 
od strony Urzędu Wojewódzkiego. Z lotu ptaka budynek przypominał 
sylwetkę samolotu” [25, s. 10]. 

W momencie wkroczenia wojsk niemieckich do Katowic, w dal-
szym ciągu trwały prace wykończeniowe w budynku Muzeum Śląskiego. 

Wśród Niemców toczyły się wówczas ożywione dyskusje mające na celu 
ustalenie dalszych poczynań – tak w stosunku do zbiorów, jak i nowej 
siedziby. Pomysłów powstało wówczas kilka, lecz zwyciężyła koncepcja  
komisarza Muzeum Śląskiego Franza Pfützenreitera, według którego 
katowicka placówka byłaby zbyt silną konkurencją dla bytomskiego 
Landesmuseum, dlatego musiała zostać zlikwidowana [11, s. 48-50]. 

Wraz z wojennymi działaniami toczyły się zatem prace związane z roz-
biórką gmachu i wywózką dzieł. 

Tuż po wojnie, rozproszone katowickie zbiory zgromadzono 
w Muzeum Śląskim w Bytomiu. Jednocześnie starania o restytucję          
Muzeum Śląskiego w Katowicach rozpoczął znów jego kierownik,         
prof. T. Dobrowolski, który tak wspomina tamten okres: „Pamiętam 

dobrze gorzki smak ówczesnych doświadczeń, antyszambrowanie po 
poczekalniach różnych dygnitarzy, odruch niecierpliwości z ich strony 
i «zbywanie» mnie byle czym jako uciążliwego czy maniackiego petenta. 
[…] Zrozumiałem wówczas, że tzw. sprawy kultury nie są doceniane, 
że na ogół nie ma się dla nich «czucia», że wydają się w gruncie rzeczy 
błahe i nieważne w porównaniu na przykład z problemami gospodarczy-

mi – wbrew oczywistej prawdzie, że «hominem sapientem» odróżnia od 
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innych ssaków zdolność rozumnego myślenia i tworzenia wartości wyż-
szego rzędu” [11, s. 18]. 

Kolejną próbę odtworzenia Muzeum Śląskiego w Katowicach 
podjęto 6 lutego 1948 r. na konferencji dyrektorów muzeów śląskich, 

gdzie powołano komisję mającą czuwać nad utworzeniem nowego    
budynku katowickiej instytucji [20, s. 6]. Brakowało jednak woli               
politycznej, aby zrealizować postulaty komisji. W 1981 r. powstał wobec 
tego Społeczny Komitet Odbudowy Muzeum Śląskiego, na którego czele 
stanął wybitny historyk, Kazimierz Popiołek

3
, a w grudniu 1984 r. resty-

tuowano Muzeum Śląskie w Katowicach, którego siedzibą zostało kilka 

pomieszczeń w kamienicy Grand Hotelu przy dzisiejszej Alei Korfante-
go. Wszystkie pomieszczenia tymczasowego lokum, Muzeum otrzymało 
jednak dopiero w 1992 r. [21, s. 6-7].  

Budynek zaadaptowano na cele muzealne; mimo to nie spełniał 
on wymagań stawianych nowoczesnym placówkom wystawienniczym, 
dlatego wraz z remontem, trwały starania o wybudowanie nowego gma-

chu. 30 października 2006 r. ogłoszono konkurs na nową siedzibę                
Muzeum; eliminacje wygrał projekt austriackiej pracowni Rygier Riwe 
Architektem ZT-Ges. m.b.H z Grazu. Nowa siedziba powstaje na               
terenie nieczynnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice” przy 
ul. Kopalnianej 6. W zwycięskiej koncepcji przewidziano umieszczenie 
głównych kondygnacji budynku pod ziemią, dzięki czemu zostaną wyko-

rzystane zabudowania kopalniane. W maszynowni szybu „Warszawa” 
powstanie restauracja, a jego wieża wyciągowa będzie pełnić funkcję 
wieży widokowej; magazyn odzieżowy przekazany natomiast zostanie 
Centrum Scenografii Polskiej. Planowany termin ukończenia prac upły-
nie w 2012 r., a wartość inwestycji szacuje się na około 324 000 000 zł 
[18, 24]. Powstający właśnie gmach, zakończy „tułaczkę” Muzeum Ślą-

skiego, które otrzyma siedzibę nowoczesną i dostosowaną do potrzeb 
gromadzonych eksponatów. 

Od początku istnienia Muzeum Śląskiego planowano połączyć 
jego działalność wystawienniczą z edukacyjną, i dlatego, pracownicy 
popularyzowali wiedzę o kulturze i sztuce Górnego Śląska, organizowali 
odczyty na temat śląskich zabytków, poezji ludowej itp. [4, s. 41]. Wraz 

z gromadzeniem zbiorów muzealnych, tworzono księgozbiór bibliotecz-
ny, którym – w ramach wolontariatu – zajmowała się Agnieszka Dobro-

                                                           
3
 Kazimierz Popiołek (1902-1986) historyk, profesor Uniwersytetu Jagielloń-

skiego, Wrocławskiego i Śląskiego. W latach 1968-1972 był rektorem        

Uniwersytetu Śląskiego. 
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wolska [11, s. 33]. Książnica  miała wspomagać prace wszystkich dzia-
łów muzealnych, dlatego w jej zbiorach znalazła się literatura klasyczna, 
popularna i fachowa oraz monografie i podręczniki „z wszystkich dzie-
dzin reprezentowanych przez muzeum, uwzględniając przy tym w sposób 

szczególnie dokładny literaturę regionalną” [5, s. 106]. 
W 1930 r. biblioteka posiadała około 1000 woluminów [4, s. 18], 

a w latach 1935-1936 powiększyła swoje zbiory o 825 tomów. Nowe 
książki pochodziły z zakupów, darów i wymian. W omawianym okresie, 
katowicka instytucja „stała się ważnym ośrodkiem propagandy polskiej 
nauki i sztuki za granicą” [14, s. 9]. Nawiązano współpracę z ośrodkami 

naukowymi m.in.: z Egiptu, Palestyny, Stanów Zjednoczonych, Węgier 
i Włoch [14, s. 9].  

Po wojnie, katowickie zbiory biblioteczne, również znalazły się 
w Muzeum Śląskim w Bytomiu; gdy w 1984 r. restytuowano Muzeum 
w Katowicach, od nowa rozpoczęto też tworzenie księgozbioru. Według 
inwentarza [na dzień 10 sierpnia 2004 r.], w bibliotece muzealnej znaj-

dowało się 21 372 pozycje, w tym 11 650 książek, 5 309 czasopism, 
4 369 broszur, folderów i dokumentów życia społecznego [19, s. 35]. 

Od 2009 r. tworzony jest katalog komputerowy w programie               
LIBRA, który wspomoże wszelkie prace biblioteczne. Opracowanie 
katalogu elektronicznego jest bardzo czasochłonne; do końca roku 2010 
udało się wprowadzić około 7 000 publikacji spośród około 40 000  

woluminów (wedle ostrożnych szacunków).  
Profil gromadzonych zbiorów jest ściśle związany z działalnością 

Muzeum, dlatego znajduje się w nim wiele interesujących pozycji 
z zakresu historii Śląska, architektury, etnografii, sztuki. W jego skład 
wchodzą wydawnictwa zwarte, ciągłe, zbiory dawne oraz audiowizualne. 
W zasobie dawnym znajdują się wszystkie książki powstałe przed 1950 r. 

oraz dwadzieścia starodruków, m.in.: Kazania Samuela Dambrowskiego 
z 1772 r.; Pamiątki po Piastach i Jagiellonach pozostałe w wierzeniach, 
tradycji i zabytkach Mieczysława Offmańskiego z 1905 r.; trzytomowe 
dzieło pod redakcją Eugeniusza Wawrzkowicza i Józefa Klinka opubli-
kowane we Lwowie w latach 1933-1939 pod wspólnym tytułem Obrona 
Lwowa 1-22 listopada 1918. 

Miłośnicy historii Śląska znajdą w zbiorach biblioteki unikatowe 
pozycje, do których należą m.in.: ulotki polityczne (np. Drogi Ludu 
Górnośląski! – jednodniówka wydana prawdopodobnie podczas pierw-
szego powstania śląskiego), broszury (np. Dlaczego musimy głosować za 
Polską autorstwa Kazimierza Ligonia z 1919 r.; Górny Śląsk z Polską. 
Odpowiedź na oszczerczą i kłamliwą agitację pruską K. Ligonia 

z 1919 r.; Krzyk rozpaczy o pomoc dla Ślązaków z 1920 r.; Śląsk musi być 
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nasz! Stanisława Bełzy z 1920 r.; Złączenie Górnego Śląska z Polską 
jako warunek dobrobytu Górnego Śląska pióra Stanisława Widomskiego 
z 1920 r.), publikacje o charakterze historycznym (np. Zbiór praw konsty-
tucyjnych i administracyjnych województwa śląskiego Włodzimierza 

Dąbrowskiego z 1922 r.; Materiały do Dziejów Wielkich Katowic (1299-
1799) w opracowaniu L. Musioła z 1936 r.; Kolonizacja niemiecka na 
wschód od Odry autorstwa Zdzisława Kaczmarczyka z 1945 r.; Historia 
Śląska w zarysie Kazimierza Piwarskiego z 1947 r.; Dolny Śląsk               
część 2 pod redakcją Kiryła Sosnowskiego i Mieczysława Suchodolskie-
go z 1948 r.). 

Biblioteka prenumeruje współcześnie następujące czasopisma 
(podano jedynie wybór): „Archeologia Żywa”, „Arteterapia”, „Biuletyn 
Historii Sztuki”, „Fotografia”, „Gazeta Wyborcza”, „Gość Niedzielny”, 
„Kultura Współczesna”, „Literatura Ludowa”, „Roczniki Historii Sztuki” 
i „Zarządzanie Kulturą”. Od 2009 r. abonowane periodyki stanowią 
kompletne kolekcje, lecz trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wśród 

wcześniej gromadzonych numerów nie ma braków. Zbiera się ponadto 
dokumenty życia społecznego oraz wycinki prasowe w postaci artykułów 
poświęconych działalności Muzeum. 

 Książnica powiększa swoją kolekcję dzięki zakupom, wymianie 
oraz darom. Gdy po śmierci Mieczysława Gładysza

4
 (1903-1984), jego 

żona, Maria Gładyszowa została zmuszona sprzedać część bogatych 

zbiorów męża, złożyła ofertę Muzeum Śląskiemu. Staraniem Lecha 
Szarańca (ówczesnego dyrektora ) i Marii Lipok-Bierwiaczonek (kurato-
ra) udało się pozyskać sponsora – ING Bank Śląski, który zakupił 
w 1994 r. 2 209 woluminów należących do krakowskiego profesora. 
W 2000 r. Maria Gładyszowa przekazała bibliotece muzealnej 352 pozy-
cje (książki, czasopisma, nadbitki artykułów). Wśród otrzymanych zbio-

rów znalazło się 6 starodruków (np. Kurtze Lehr-Sätze von dem Laster 
der Zauberey Christ. Thomasii z 1717 r., Zlatý nebeský klič neb vroucné 
katolické modlitby Martina von Cochema z 1776 r.), wiele silesiaków 
(np. Zarys życia ludowego na Szlązsku Lucjana Malinowskiego z 1877 r., 
Udział Śląska w dawnym zjednoczeniu ziem polskich Zygmunta Wojcie-
chowskiego z 1935 r., Przedhistoryczne związki Śląska z resztą ziem 

polskich Józefa Kostrzewskiego z 1936 r.), czasopism [„Na Dziś. Pismo 

                                                           
4
 Mieczysław Gładysz był muzealnikiem i etnografem. W latach 1960-1973 

kierował Katedrą Etnografii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Był także dyrek-

torem Muzeum w Gliwicach i Bytomiu oraz członkiem Międzynarodowej 

Komisji do Badania Kultury Ludowej w Karpatach. 
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zbiorowe poświęcone literaturze, naukowcom, sztuce, gospodarstwu 
krajowemu, handlowi i przemysłowi” (1872); roczniki „Nauki Polskiej” 
(1935-1939); „Pismo Miesięczne na Cześć Przenajświętszego Sakramen-
tu Ołtarza” (R. 1883, 1886, 1887)] [26, s. 87-94]. Tym sposobem, znacz-

na część księgozbioru badacza, znalazła się w zbiorach biblioteki 
Muzeum Śląskiego, dzięki czemu nie spełniły się jego najgorsze obawy 
zapisane na kartach – pozostających w rękopisie – wspomnień pt. Bada-
nia terenowe: „Nie ma też w moich zasobach bibliotecznych pozycji 
bezużytecznej. Wszystkie bądź prawie wszystkie pomagają mi w rozwią-
zywaniu czy wzbogacaniu podejmowanych problemów. Z niepokojem 

też patrzę na przyszłość moich zbiorów. Czy tak się rozpłyną, jak tyle 
innych znanych mi bibliotek prywatnych. Zapewne tak. A szkoda. Prze-
cież tyle energii pochłonęło ich skompletowanie” [3, s. 57]. 

Książnica muzealna kooperuje ze stu trzydziestoma instytucjami 
w Polsce i siedemdziesięcioma za granicą [1], a w ramach współpracy 
przekazuje oraz otrzymuje wydawane przez macierzystą jednostkę publi-

kacje. Dzięki temu, biblioteka posiada w swoich zbiorach m.in.: „Biule-
tyn Instytutu Pamięci Narodowej”, „Etnografię Nową” (periodyk 
publikowany przez Muzeum Etnograficzne w Warszawie), „Kurier Kon-
serwatorski” oraz „Muzealnictwo” (drukowane przez Krajowy Ośrodek 
Badań i Dokumentacji Zabytków).  

Z biblioteką muzealną ściśle współpracuje ponadto Centrum       

Scenografii Polskiej (CSP), które gromadzi eksponaty od 15 października 
1985 r. Od 1991 r. weszły one w skład Muzeum Śląskiego w Katowicach. 
Lokal, który zajmuje CSP znajduje się na pierwszym piętrze Górnoślą-
skiego Centrum Kultury przy Placu Sejmu Śląskiego 2. Centrum zgro-
madziło dotychczas około 15 000 projektów dekoracji, kostiumów, 
makiet i kukiełek [7]. W jego zbiorach znajduje się też około 1 000      

woluminów, jak i wiele tematycznie powiązanych periodyków, m.in.: 
„Almanach Sceny Polskiej”, „Didaskalia”, „Notatnik Teatralny”,         
„Scena”, „Teatr” i „Teatr Lalek”. 

Książnica muzealna składa się z: czytelni, dwóch magazynów 
oraz pomieszczenia pracowniczego; łącznie zajmuje 150 m

2
. Korzystanie 

ze zbiorów jest bezpłatne, a potrzebne dokumenty można fotografować, 

kserować lub skanować. Z księgozbioru biblioteki może skorzystać każdy 
od poniedziałku do piątku od godziny 10

00
 do 15

00
 w czytelni; nie można 

natomiast przeglądanych zbiorów wypożyczać. Tym wyróżnia się biblio-
teka Muzeum Śląskiego od innych bibliotek muzealnych, które służą 
wyłącznie pracownikom i nie obsługują czytelników z zewnątrz. Istnieje 
jednak możliwość wypożyczenia zbiorów w celach wystawienniczych 

przez instytucje naukowe; wymagana jest jednak zgoda dyrektora mu-
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zeum (zbiory udostępniane są wówczas na kilka dni w zależności od 
potrzeby). 

Obecnie, jak każda placówka biblioteczna, książnica prowadzi 
działalność informacyjną. W przygotowywaniu kwerend pomocą służy 

pełniąca obowiązki kierownika biblioteki, Izabela Oleaszewska-Porzycka 
(biblioteka muzealna od sierpnia 2010 r. poszukuje drugiego pracownika. 
Nie jest to łatwe, ponieważ kandydat na stanowisko musi dobrze znać 
język niemiecki. Jest to warunek konieczny, z uwagi na specyfikę zbio-
rów bibliotecznych oraz ścisłą współpracę z niemieckimi muzeami). 

Książnica nie prowadzi natomiast samodzielnej działalności      

wydawniczej, lecz pomaga przygotowywać materiały do publikacji      
naukowych i popularnonaukowych tworzonych przez pracowników 
Muzeum Śląskiego w ramach serii: „Biblioteka Katowicka”, „Biblioteka 
Zespołu Organizatorów Przestrzennego Muzeum Odry”, „Dziedzictwo 
Kulturowe”, „Leksykon Śląski”, „Reprinty”, „Rozprawy i Studia          
Muzeum Śląskiego”, „Studia z Dziejów Ewangelicyzmu na Górnym 

Śląsku”, „Wszechnica Muzeum Śląskiego”. Poza seriami publikowane 
są także monografie, katalogi wystawiennicze, informatory, plakaty. 

Biblioteka Muzeum Śląskiego w Katowicach posiada ogromny 
potencjał, który dostrzegą czytelnicy z zewnątrz, jeśli zakończone zosta-
nie opracowanie posiadanych zbiorów (powstanie katalog komputerowy) 
oraz wrócą do niej materiały znajdujące się nadal w zbiorach Górnoślą-

skiego Muzeum w Bytomiu. Planowana jest również digitalizacja księgo-
zbioru, by najcenniejsze woluminy uchronić przed zniszczeniem, a także 
udostępnić czytelnikom wszystkie gromadzone materiały bez żadnych 
ograniczeń. W fazie projektu jest jednocześnie utworzenie biuletynu 
bibliotecznego lub newslettera, który będzie zawierał informacje o nabyt-
kach.  

Braki personalne oraz trudności lokalowe znacznie ograniczają 
możliwości biblioteki, nie ma także pełnej dokumentacji związanej 
z posiadanymi wydawnictwami zwartymi i ciągłymi. Trwają już nato-
miast prace związane z utworzeniem nowej siedziby Muzeum, w której 
książnica otrzyma nowoczesne, przystosowane do swoich potrzeb      
pomieszczenia. Być może wzrośnie przy tej okazji liczba pracowników 

czuwających nad prawidłowym  funkcjonowaniem biblioteki dysponują-
cej bogatym zbiorem silesiaków, które zainteresują badaczy wielu dyscy-
plin naukowych. 
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SILESIAN MUSEUM LIBRARY IN KATOWICE 

 

 

ABSTRACT: 

The Silesian Museum in Katowice was founded from the                 
initiative of the Silesian Governor Dr Michał Grażyński. Its principal aim 

was to show Silesian culture against culture nationwide. In addition to 
exhibitions, the museum was dedicated to educational activity; therefore, 
a museum library was created along with the collection of exhibits. The 
first librarian was Agnieszka Dobrowolska. The museum library was 
restored with the restitution of the Museum in 1984 and its collections 
were strictly subordinated to the interests of the Museum’s workers. Only 

recently the library has been opened for readers from outside who can 
now browse the collected volumes in a reading room; the collection is 
estimated at about 40 000 volumes. Since 2009, a computerised directory 
has been created in a computer program LIBRA, which will organise the 
collection. In addition to monographs, the library collects continuous 
releases as well as special and audiovisual collections. The library itself 

does not publish anything but it supports publishing activities of the 
Silesian Museum’s workers. The Silesian Museum Library has great 
potential which will have a chance to be released to the outside readers 
when the study of held collections is finished (a computerised catalogue 
is created) and materials that are still in a collection of the Upper Silesian 
Museum in Bytom return to its “motherland.” 
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