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Najdawniejsze biblioteki
Najwcześniej istniały archiwa państwowe
w Mezopotamii, Egipcie czy też
państwach Achajów na obszarze
dzisiejszej Grecji. Zawierały głównie
edykty władców oraz inwentarze np.
broni i rydwanów. Najstarsze takie
archiwum powstało w sumeryjskim Uruk
ok 3400 lat pne
l
Obok zdjęcie tabliczki glinianej z
Archiwum Assurbanipala w Niniwie
(Assyria) zapisanej pismem klinowym.
Znaleziono w nim 30000 glinianych
tabliczek pochodzących z ok. r 700
p.n.e.
l
Poniżej tabliczka gliniana zapisana
pismem linearnym B z Archiwum
Pałacu w Pylos (Grecja). Znaleziono go
kierując się opisami Homera.
Znajdowało się tam około 1000
tabliczek z ok. XII w.pne

Biblioteka Aleksandryjska- najsłynniejsza Biblioteka
Starożytności

IV-VI w. Pojawienie się kodeksów – biblioteki
średniowieczne

W krajach arabskich, władcy tacy jak kalifowie
Bagdadu fundowali przy swoich pałacach
biblioteki publiczne. Najsłynniejsze znajdowały się w
dzisiejszym Iranie. Wezyr Sahib ibn Abbas
miał bibliotekę 200 000 książek, lecz większość
z nich liczyła ok 10000 książek. Madrasa (Uczelnia
religijna w Bagdadzie miała 80000 ksiąg. Pomógł w tym
fakt, że w Persji zaczęto w VIII w. produkować papier
na wzór Chin.

W Europie istniały biblioteki przyklasztorne,
które równocześnie stanowiły skryptoria –
miejsca przepisywania i ilustrowania kodeksów.
Jedną z najbardziej znanych była ta w klasztorze
Monte Cassino działająca od VI w. Nadal istniała
Biblioteka Cesarska w Konstantynopolu, powstała
w IV wieku a zniszczona została ostatecznie dopiero
w roku 1453.

Praca w skryptorium

W XV zaczęto drukować książki

Biblioteki renesansowe

Czytelnia w Bibliotece Malastina

Wynalazek druku ułatwił
tworzenie wielkich zbiorów
wiedzy i zakładanie
publicznych bibliotek. Na
początku najwięcej
fundowano ich we Włoszech.
Biblioteka Malatestiana
powstała w roku 1454 w
Cesenie. Rodzina Medicich
ufundowała Bibliotekę
Laurentiańską we Florencji w
roku 1571, papież Sykstus VI
ufundował Bibliotekę
Watykańską w roku 1475. Także
władcy w innych częściach
Europy ulegli tej modzie.

Oświecenie
Największa liczba publicznych bibliotek
powstawała w wieku XVIII, znanym także jako
Oświecenie. Nadal były one fundacjami
władców i arystokratów. W roku 1753
specjalnym aktem parlamentu brytyjskiego
stworzono British Museum zawierające jeden z
największych dzisiaj zbiorów książek na
świecie (do 200 milionów dzieł). W roku 1722
powstała Cesarska Biblioteka w Wiedniu, W
1747 bracia Józef i Andrzej Załuscy
ufundowali pierwszą bibliotekę w Polsce w
Warszawie.
Obok British Museum widziane z powietrza

l

l

Biblioteka Załuskich w trakcie budowy

Biblioteki Narodowe

W XIX i XX wieku powstawały utrzymywane przez państwa Biblioteki Narodowe, w których
starano się zbierać wszystkie dzieła z danego kraju.
l
Powyżej z lewej Niemiecka Biblioteka Narodowa w Lipsku (1916) ok. 30 milionów książek
l
Powyżej z Prawej Rosyjska Biblioteka Narodowa w Petersburgu (1795) ok 36 milionów
obiektów

Biblioteki Narodowe
l

l

Biblioteka Narodowa
Francji ,Paryż, nowe
budynki (Centrum
Mitteranda) , zbiór 40
milionów obiektów
Biblioteka Kongresu USA
(1800) ,Waszyngton,
zbiór 162 milionów
obiektów

Biblioteka Narodowa w Polsce
Biblioteka Narodowa - polska biblioteka
narodowa w Warszawie. Jedna z najstarszych
instytucji kultury w Polsce, działająca w latach 1747–
1795 jako Biblioteka Załuskich, reaktywowana w 1928.
Gromadzi książki, periodyki, publikacje elektroniczne i
audiowizualne wydawane na terenie Polski oraz
polonika zagraniczne. Jest najważniejszą
biblioteką naukową o profilu humanistycznym,
głównym archiwum piśmiennictwa narodowego i
krajowym ośrodkiem informacji bibliograficznej o
książce, placówką naukową, a także ważnym
ośrodkiem metodycznym dla bibliotek w Polsce.
Prowadzi również działalność wydawniczą – publikuje
książki oraz czasopisma naukowe.
Biblioteka Narodowa ma prawo do otrzymywania
egzemplarza obowiązkowego w liczbie dwóch sztuk
danego tytułu jako jedna z dwóch bibliotek w kraju
obok Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie.

Biblioteka Narodowa siedziba zbiorów
specjalnych


Zbiory Biblioteki Narodowej należą do najliczniejszych w
kraju. Wśród blisko 8 800 000 jednostek,
przechowywanych w końcu roku 2015 w magazynach
bibliotecznych, było ponad 160 000 woluminów druków
wydanych przed 1801 rokiem, ponad 20 000 jednostek
rękopiśmiennych (w tym 7000 rękopisów muzycznych),
ponad 120 000 druków muzycznych, a także
485 000 rycin.

W Bibliotece znajdują się także fotografie i inne
dokumenty ikonograficzne, ponad 120 000 atlasów i
map ponad 2 000 000 jednostek dokumentów życia
społecznego oraz ponad 2 000 000 książek i blisko
800 000 woluminów czasopism XIX-XXI-wiecznych.

Biblioteka Narodowa udostępnia część swoich
zasobów w ramach systemów
bibliotecznych Polona oraz Academica , w których
dostępne są zdigitalizowane książki, czasopisma, grafiki,
mapy, muzykalia, druki ulotne oraz rękopisy.
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