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__Donata Wolska
Biblioteka uniwersytecka

9 maja br. bibliotekarze z Biblioteki Uniwersytec-
kiej UZ przebywali z jednodniową wizytą w bibliote-
kach Collegium Polonicum w Słubicach i Uniwersyte-
tu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. 
Wycieczkę zorganizowała nasza koleżanka Mariola 
Szydło – przewodnicząca koła SBP.

Collegium Polonicum powstało w 1992 r. jako 
połączenie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
i Uniwersytetu Viadrina. Głównym zadaniem CP 
jest współpraca naukowa i kulturalna między Pol-
ską a Niemcami. Collegium stanowi centrum im-
prez popularno–naukowych, konferencji, spotkań, 
sympozjów i wystaw mających na celu umac-
nianie polsko–niemieckich relacji. Wyposażone 
w audiowizualny sprzęt umożliwiający prowadze-
nie wideo konferencji, uznawane jest za najno-
wocześniejsze w pasie przygranicznym. Z tarasu 
widokowego rozciąga się panorama dwóch miast, 
leżących po obu stronach Odry.

Po bibliotece CP oprowadziła nas pani kierownik 
Grażyna Twardak, która współpracuje z Bibliote-
ką Uniwersytecką Viadriny, bierze aktywny udział 
w polsko–niemieckich projektach bibliotecznych 
i promuje polskie bibliotekarstwo w Niemczech. 
Do przewodniczki dołączyła Zofia Małek, która 
z pasją opowiadała o zbiorach biblioteki i o swo-
jej pracy.

W książnicy znajdują się ułożone tematycznie 
(zgodnie z Klasyfikacją Regensburską) książki 
z takich dziedzin jak: filologia polska i germań-
ska, gospodarka przestrzenna, historia, ochro-
na środowiska, politologia oraz prawo. Znajduje 
się tutaj kolekcja niemieckiej literatury pięknej 
w oprawie i zbiór materiałów z tematyki polsko-
-niemieckiej oraz około 150 tytułów czasopism.

Następnie przeszliśmy mostem granicznym do Frankfurtu. Po 
drodze zobaczyliśmy budynek Ratusza pochodzący z XIII wieku. 
Obecnie mieszczą się tam galerie i małe Muzeum Sztuki No-
woczesnej. Odbywają się w nim uroczyste śluby. Potem zwie-
dziliśmy Kościół Mariacki (St. Marienkirche), podziwialiśmy tam 
odrestaurowane witraże. Kościół szczyci się sześcioma dzwo-
nami, z których cztery działają. W jego wnętrzu odbywają się 
imprezy okolicznościowe, koncerty, świąteczne jarmarki i wy-
stawy. Zarówno Ratusz jak i Kościół Mariacki zostały doszczęt-
nie zniszczone podczas II wojny światowej. Oba te obiekty pie-
czołowicie zrekonstruowano.

W końcu dotarliśmy do biblioteki uniwersyteckiej Viadri-
na, po której oprowadził nas jej dyrektor - dr Hans-Gerd 
Happel. Piękna architektonicznie książnica posiada 523 ty-
siące książek oraz przeszło 1200 tytułów czasopism, obsłu-
guje około 5 tysięcy czytelników z całego świata. Posiada 
status Europejskiego Centrum Dokumentacji.

Działalność Biblioteki finansowana jest ze środków wła-
snych, zewnętrznych, a także dzięki hojnym sponsorom.

Do znanych absolwentów Viadriny (założonej w 1506 r.) 
należą: Joachim Friedrich von Blumenthal (dyplomata), 
Alexander von Humboldt (podróżnik i przyrodnik), jego 
starszy brat Wilhelm von Humboldt (filozof, językoznawca 
i polityk), Heinrich von Kleist (dramaturg, pisarz i publicy-
sta) oraz wielu innych, niemniej znanych.

W 2001 r. Karl Dedecius, wybitny tłumacz literatury pol-
skiej na niemiecki, przekazał Bibliotece Uniwersytetu Eu-
ropejskiego Viadrina swoje archiwum osobiste.

Na zakończenie zastępca dyrektora BU UZ, Aleksandra 
Motała, wręczyła upominki kierownikom obu bibliotek.

Wspólne wycieczki mają nieocenioną wartość: wzboga-
cają, poszerzają horyzonty i co najważniejsze integrują 
pracowników. Słubice i Frankfurt nad Odrą darzę szczegól-
nym sentymentem, bo tutaj zaczynały się i kończyły moje 
podróże w ramach programu Erasmus: do Grecji, Portu-
galii, na Cypr i do Turcji. Każdą z tych podróży opisałam 
w Miesięczniku Społeczności Akademickiej Uniwersytet 
Zielonogórski.


