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Wstęp

Gmach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu powstał 
w  latach 1898–1902 jako niemiecka Kaiser-Wilhelm- 
-Bibliothek (KWB, Biblioteka im. Cesarza Wilhelma). 
Była to pierwsza instytucja kulturalna utworzona w ramach  
Hebungspolitik, polityki zmierzającej do podniesienia po-
ziomu życia na pruskich kresach wschodnich i  przeciw-
działania procesowi tzw. Ostflucht, migracji ludności nie-
mieckiej z terenów wschodnich. W 1919 r. KWB została 
przejęta przez polską administrację i odtąd – z krótką prze-
rwą w latach 1939–1945 – służy poznańskiemu uniwersy-
tetowi i mieszkańcom Poznania jako największa w regionie 
biblioteka naukowa.

Budynek Biblioteki jest najstarszym z  gmachów uni-
wersyteckich w  mieście i  jedynym, który nieprzerwanie 
pełni swą pierwotną funkcję. Zbudowany przy bocznej 
ulicy, w  miejscu mało reprezentacyjnym (w  porówna-
niu z  innymi poznańskimi kulturalnymi inwestycjami 
pierwszej dekady XX w.), przez długie lata pozostawał na 
uboczu zainteresowań historyków i  historyków sztuki. 
Teksty, które obficie pojawiały się w  publikacjach towa-
rzyszących jego powstawaniu i otwarciu1, zostały uznane 
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za germanizacyjną propagandę i zapomniane, a te nowsze 
całkowicie uległy ideologicznej retoryce: „Gmachy repre-
zentacyjne wznoszone przez rząd niemiecki projektowali 
przedstawiciele różnych niemieckich ośrodków, zupełnie 
nie związani z miastem i p rzeważnie nie wykazujący zro-
zumienia dla jego urbanistycznych walorów”2. Stare nie-
mieckie teksty w polskich tłumaczeniach, przypomniane 
z okazji 100. rocznicy3, nie wprowadziły żadnej nowej wie-
dzy, a jej podsumowanie znalazło się jedynie w monografii 
poświęconej architekturze wilhelmińskiej4. 

Na rok 2017 przypada 115. rocznica powstania gmachu 
Biblioteki i  jej działalności. Taki wiek, a  także znaczenie 
tego miejsca zobowiązują – stąd pomysł na wydanie pierw-
szej obszernej monografii poświęconej Bibliotece Uni-
wersyteckiej w Poznaniu. Oddawana do rąk czytelników 
publikacja przybliża złożoną historię tego ważnego dla 
poznaniaków obiektu. O dziejach budowy i architekturze 
budynku pisze Jakub Skutecki, z  kolei funkcjonowanie 
Biblioteki po odzyskaniu przez Polskę niepodległości do 
czasów współczesnych przedstawia Artur Jazdon, opisu-
jąc m.in. zbiory, zmiany w organizacji przestrzeni, w tym 
także realizowane w XX w. inwestycje mające na celu jej 
rozbudowę, oraz strukturę instytucji. Analizując sytuację 
Biblioteki z  ostatniego ćwierćwiecza, podaje informacje 
z  pierwszej ręki, bo przez cały ten czas, od 1992  r., był 
jej dyrektorem. Zwalniając stanowisko – po rekordowo 
w jej historii długim czasie – pozostawił swojej następczy-
ni nowocześnie zorganizowaną, należącą do grona najlep-
szych w kraju, Bibliotekę. 

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu – stary gmach KWB 
i nowy budynek z lat 50. XX w.


