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Biblioteka to nie tylko miejsce gromadzenia, 
przechowywania i udostępniania zbiorów. To nie 
tylko budynek, piękne opakowanie dla książek.  

Biblioteka to także idea dzielenia się dostępem do 
wiedzy i kultury, instytucja niezwiązana z konkretną 
przestrzenią, lecz z celem jakim jest propagowanie 

czytelnictwa. 



BIBLIOTEKA W NIPPUR 

STAROŻYTNOŚĆ 

 

 
Najstarsze biblioteki powstawały w Sumerze w okresie 

od XXVI do XXV w. p.n.e. 

Sumeryjscy bibliotekarze prawdopodobnie byli również 

kapłanami. 

Najważniejsza biblioteka znajdowała się w mieście 

najwyższego boga z sumeryjskiego panteonu – Enlila.  

W bibliotekach gromadzono teksty zapisane na 

glinianych tabliczkach. 

 
 

Gliniane tabliczki 

Źródło: Pixabay.com 



BIBLIOTEKA ASZURBANIPALA 

STAROŻYTNOŚĆ 

 

 Najsłynniejsza biblioteka 

w Mezopotamii. 

Założona w VII w. p.n.e. 

Gromadziła około 20 tys. 

starannie opisanych 

glinianych tabliczek. 

Zbiory biblioteki znajdują 

się obecnie w Muzeum 

Brytyjskim. 
 

Peel Mike, XI księga Eposu o Gilgameszu ze zbiorów 

biblioteki Arszubanipala 



BIBLIOTEKA ALEKSANDRYJSKA 

STAROŻYTNOŚĆ 

 

 

Coven O., Wielka Biblioteka Aleksandrii  

 Największa biblioteka świata starożytnego; 

 Zgromadzono w niej ponad 400 tysięcy 

tekstów. 

 Zbiory układano według porządku 

rzeczowego w dziesięciu działach. 

 Każda książka otrzymywała opis 

bibliograficzny. Opisy porządkowano w 

katalogach. 

 Dała podwaliny dla współczesnego 

bibliotekarstwa. 

 Stała się symbolem wiedzy i kultury. 

 Duża część biblioteki aleksandryjskiej 

spłonęła podczas działań wojennych Juliusza 

Cezara. Ostatnie zbiory zostały utracone w 

VII w. n.e.  podczas podbojów arabskich. 
 

 



 

 

BIBLIOTEKA PERGAMOŃSKA 

STAROŻYTNOŚĆ 

 Jej powstanie datuje się  na 

III w. p.n.e.  

Założył ją Atallos I, który 

zrzeszał na swoim dworze 

uczonych i artystów. 

Udoskonalono w niej 

produkcję pergaminu. 

Pergamon posiadał również 

skryptoria, w których 

przepisywano teksty. 
 

Bohn Richard, Wyobrażenie biblioteki pergamońskiej 

Pergamin 
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BIBLIOTEKA HADRIANA W ATENACH 

STAROŻYTNOŚĆ 

 

 
Bibliotekę wzniesiono w 

trakcie wielkiej 

przebudowy Aten 

zainicjowanej przez 

cesarza rzymskiego 

Hadriana w 132 roku. 

Do dzisiejszych czasów 

zachowała się tylko 

zachodnia ściana z 

kolumnami w stylu 

korynckim. 
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BIBLIOTEKI RZYMSKIE 

STAROŻYTNOŚĆ 

 

 
Pierwsze księgozbiory rzymskie powstały ze zdobyczy 

wojennych przywiezionych z Grecji. 

Wielu możnych Rzymian gromadziło własne zbiory,  

które zawierały nawet po kilka tysięcy tekstów. 

Bibliofilstwo było modne. 

W I w. p.n.e. zaczęły powstawać biblioteki publiczne 

prowadzone przez państwo. 

Panował również zwyczaj umieszczania księgozbiorów w 

łaźniach, gdzie obywatele rzymscy spotykali się i 

dyskutowali.  
 



BIBLIOTEKA CELSUSA W EFEZIE 

STAROŻYTNOŚĆ 

 Zbudowana poza granicami 
Imperium Rzymskiego na 
terenie dzisiejszej Turcji. 

 Założona przez Tyberiusza 
Juliusza Akwilę dla 
upamiętnienia jego ojca - 
Tyberiusza Juliusza 
Celsusa. 

 Zbiory liczyły około 12 
tysięcy zwojów. 

 

 

 

Biblioteka Celsusa w Efezie 
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BIBLIOTEKI  

ŚREDNIOWIECZNE 

 

 

 Pierwsze biblioteki średniowieczne 

powstawały na przełomie V i VI w. n.e. 

 Powstawały przy ówczesnych ośrodkach 

nauki i kultury tj. klasztorach i kościołach. 

 Dostęp do bibliotek miały tylko elity 

intelektualne. Woluminów nie 

wypożyczano, można było je czytać tylko 

w pomieszczeniach biblioteki. 

 Książka stanowiła ogromną wartość 

intelektualną i majątkową.  

 Księgozbiory średniowieczne były 

mniejsze niż starożytne, zazwyczaj 

gromadzono maksymalnie kilkaset 

woluminów. 

 Biblioteki uniwersyteckie zaczęły 

powstawać dopiero w XII w. 

Średniowieczny ilustrowany manuskrypt 



BIBLIOTEKI  

NOWOŻYTNE 

 

 
Sytuację bibliotek zmieniło wynalezienie druku w I poł. 

XV w. 

Spadły ceny książek, biblioteki gromadziły coraz 

większe zbiory. 

Dostęp do bibliotek stawał się coraz mniej elitarny. 

Zaczęły powstawać biblioteki mieszczańskie. 

W Oświeceniu zaczęły powstawać pierwsze biblioteki 

specjalne. 

Powstały pierwsze biblioteki narodowe, m. in. w 

Londynie, Paryżu i Rzymie. 



BIBLIOTEKI  

NOWOŻYTNE 

 

 

Hiszpańska Biblioteka Narodowa powstała w 1712 r. 
Biblioteka Uniwersytecka w Leuven (Belgia) powstała  w 

latach 1438-1440 

Biblioteka Narodowa Francji, czytelnia owalna 

Biblioteka powstała w  1537 r. 



BIBLIOTEKI 

W POLSCE 

 

 W Polsce w XI-XII wieku istniały 

różne typy bibliotek: klasztorne, 

katedralne, szkolne, dworskie i 

prywatne.  

Pierwsza biblioteka uniwersytecka 

powstała w 1364 r. wraz z 

uniwersytetem krakowskim. 

Funkcję pierwszej biblioteki 

narodowej pełniła Biblioteka 

Załuskich powstała w 1732 r. 

„Dom pod Królami”, dawna Biblioteka Załuskich 

Vogel Zygmunt, Widok 

Biblioteki Załuskich, 1801 
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