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Dzia∏ Zbiorów Specjalnych
G∏ównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie
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Leszek E. Sulimierski, Teresa Szkudaj
Department of Old Books and Manuscripts, Central Medical Library in Poland
G∏ówna Biblioteka Lekarska, której twórcà i pierwszym
dyrektorem by∏ wybitny historyk medycyny i bibliograf
prof. dr med. Stanis∏aw Konopka, s∏u˝y polskiej spo∏ecznoÊci lekarskiej od 8 czerwca 1945 r.

Ryc. 1. Budynek Dzia∏u Zbiorów Specjalnych GBL na terenie dawnego
Szpitala Ujazdowskiego

Ksià˝nica, zorganizowana przez za∏o˝yciela jako Bibliotheca Patria w zakresie szeroko poj´tej medycyny, gromadzi, opracowuje i udost´pnia zarówno ksià˝ki i czasopisma polskie i zagraniczne, prace naukowe niepublikowane, bogate êród∏a informacyjno-bibliograficzne, jak
i starodruki medyczne, ikonografi´ lekarskà, archiwalia
oraz pamiàtki po lekarzach. Prowadzi te˝ kilka w∏asnych
baz komputerowych, mi´dzy innymi Polskiej Bibliografii
Lekarskiej, która stanowi cz´Êç bibliografii narodowej
(obecnie liczy ponad 250000 rekordów), Centralny Katalog Czasopism Zagranicznych (uwzgl´dniajàcy zasoby
GBL i 57 polskich bibliotek medycznych) oraz baz´ biobibliograficznà: Kartoteka Osobowa Lekarzy.

Dzia∏ Zbiorów Specjalnych G∏ównej Biblioteki Lekarskiej
w Warszawie

W 1947 r. z ogólnego zasobu Biblioteki wydzielono
zbiory specjalne. W bibliotekarstwie poj´cie „zbiorów
specjalnych” funkcjonuje od pierwszej po∏owy XIX w.,
wraz z pierwszymi koncepcjami wyodr´bnienia zespo∏ów
obiektów z ogólnych zasobów bibliotecznych ze wzgl´du
na ich cechy formalne. Tego rodzaju zbiory, ró˝ne od gromadzonych zwykle przez biblioteki ksià˝ek i czasopism,
wymagajà w∏aÊciwych dla ka˝dego gatunku metod opracowania bibliotecznego, magazynowania, konserwowania
i udost´pniania.
W po∏owie lat 60. z powodu lawinowo rosnàcych
zbiorów nowszych i niezwyk∏ej ciasnoty, panujàcej w budynku Biblioteki przy ul. Chocimskiej 22, prof. Konopka
przesta∏ kupowaç zbiory specjalne, a nawet zmuszony by∏
zrezygnowaç z ofiarowywanych przez rodziny pamiàtek
po zmar∏ych lekarzach. Utrudnione by∏o opracowywanie
i udost´pnianie tych zasobów, a zepchni´te do piwnic i na
strychy, oraz zmagazynowane w wynajmowanych poza
Warszawà, cz´sto nieodpowiednich pomieszczeniach, ulega∏y niszczeniu.
Sytuacja zmieni∏a si´ w 1994 r. Wówczas to, dzi´ki
staraniom ówczesnego dyrektora GBL prof. Janusza KapuÊcika, który uzyska∏ przydzia∏ zabytkowego budynku
po oddziale chirurgicznym przedwojennego Szpitala Ujazdowskiego przy ul. Jazdów 6, doprowadzi∏ do wyremonto-

Ryc. 2. Sala konferencyjna ze zbiorem starodruków
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wania go i adaptacji, mo˝na by∏o umieÊciç tam zbiory
specjalne. Zorganizowano czytelni´ na 8 miejsc, pracownie, sal´ konferencyjnà na 130 osób i sale wystawowe oraz
dwa pokoje goÊcinne. Wyposa˝enie stanowià przede
wszystkim meble, obrazy oraz inne pamiàtki z gabinetów
i mieszkaƒ zas∏u˝onych polskich lekarzy i uczonych
(W. Szokalski, W. Biegaƒski, M. Sk∏odowska-Curie, A.
Gruca i in.), zakupione lub podarowane Bibliotece. Korytarz na parterze ozdobiono wizerunkami najznamienitszych polskich lekarzy p´dzla Edwarda Kokoszki, a sal´ konferencyjnà – portretami Witkacego. W budynku
nie brak licznych medalionów i p∏askorzeêb d∏uta Edwarda Gorola. Sà rzeêby Ludwiki Nitschowej i Wita Rzepeckiego, p∏askorzeêby Adama Grucy itd. W dalszej cz´Êci
budynku w magazynach pomieszczono te˝ ksià˝ki i czasopisma nowsze, które zajmujà ponad 6000 m bie˝àcych
pó∏ek.
Podczas uroczystego jubileuszu 50-lecia G∏ównej
Biblioteki Lekarskiej jesienià 1995 r. zainaugurowano dzia∏alnoÊç Dzia∏u Zbiorów Specjalnych w nowej siedzibie.
Znalaz∏y si´ tutaj m.in. zbiory dokumentów i fotografii, narz´dzi lekarskich, exlibrisów, ponadto malarstwo, grafika portretowa, karykatury lekarskie i rzeêba.
Wspomnieç nale˝y równie˝ o albumach fotograficznych, fotografiach szpitali i uzdrowisk oraz kolekcji okularów.
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà archiwalia, które stanowià spuÊcizn´ po lekarzach, r´kopisy i dyplomy.
Du˝à cz´Êç archiwaliów, tj ok. 60 m.b. zajmujà akta
Izb Lekarskich, takich jak: Izba Lekarska Lwowska, Krakowska, Âlàska, Poznaƒsko-Pomorska, ¸ódzka i Lubelska, w tym najwi´kszy liczebnie zbiór dokumentów personalnych cz∏onków Izby Lekarskiej Warszawsko-Bia∏ostockiej z lat 1923-1950.
Obecnie trwajà prace archiwizacyjne, zwiàzane
z opracowaniem akt i przygotowaniem inwentarza ksià˝kowego. W dalszej kolejnoÊci b´dà opracowywane akta
personalne lekarzy dentystów, personelu pomocniczego
oraz akta Naczelnej Izby Lekarskiej oraz zrzeszeƒ i organizacji lekarskich.
Zbiory GBL wzbogacajà archiwalia, dotyczàce lazaretów warszawskich, obejmujàce okres 1817-1831, Warszawskiego Towarzystwa Higienicznego (1879-1929), Rady Szpitalnej Wydzia∏u Szpitalnictwa Magistratu m.st.
Warszawy (1902-1907) oraz Polskiego Towarzystwa Szpitalnictwa (1930-1931) i Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego (1945-1952).
Ostatnie ciekawe nabytki, jakie otrzyma∏a nasza
Biblioteka, pochodzà z Londynu. Przes∏ali je wychowankowie Szko∏y Podchorà˝ych Sanitarnych: dr Roman Jakubski
i dr Aleksander Domar-Domaradzki. Sà to m.in. teczki archiwalne, zawierajàce wykazy imienne wychowanków SPS.
w Warszawie, histori´ szko∏y, rozkazy dzienne (kopie i orygina∏y), albumy fotograficzne, fotografie artystyczne, kasety magnetofonowe, negatywy fotografii i ksià˝ki. Dokumenty te majà charakter unikalny, a zawarte w nich informacje sà nieocenionym êród∏em wiedzy.

Czytelnia
Ksi´gozbiór w czytelni Zbiorów Specjalnych jest przeznaczony dla u˝ytkowników zainteresowanych historià medycyny. Alfabetycznie u∏o˝ony katalog topograficzny informuje czytelnika, w którym miejscu znajduje
si´ interesujàcy go materia∏. Prosty system oznaczania
(nr szafy /I-VI/, nr pó∏ki /1-7/, cz´Êç rega∏u /A-B/) pomaga
samodzielnie dotrzeç do zgromadzonych woluminów.
Mieszczàcy si´ w tym samym budynku magazyn publikacji
wydanych do 1971 roku umo˝liwia korzystanie z jego zasobu na miejscu.
Do czytelni przychodzà zg∏´biajàcy archiwalne piÊmiennictwo lekarskie pracownicy nauki, lekarze, Êredni
personel medyczny, studenci, dziennikarze, filmowcy, ale
te˝ i poszukujàcy swych „korzeni” potomkowie lekarzy.
Spe∏nia wi´c rol´ nie tylko pracowni naukowej, czy
konwersatorium, ale i miejsca ca∏kiem prywatnych wzruszeƒ. Wszyscy odwiedzajàcy mogà liczyç na fachowà pomoc, rad´ i opiek´ ze strony bibliotekarzy.
Czytelnicy zdobytà tu wiedz´, zgodnie z informacjami udzielanymi w wype∏nianych przez nich deklaracjach,
konkretyzujà w przygotowanych przez siebie rozprawach
magisterskich, dysertacjach doktorskich, popularnych publikacjach. Umiej´tne dotarcie do oryginalnych zasobów
piÊmiennictwa historyczno-medycznego otwiera drogi do
wielu badaƒ naukowych. Przysz∏y badacz, tworzàc swój
warsztat pracy, zapoznaje si´ z „Bibliografià piÊmiennictwa medycznego” i zamieszczonymi tam wykazami
prac lekarskich. W tej dziedzinie g∏ównym dzie∏em jest
stworzona przez Stanis∏awa Konopk´ Polska Bibliografia
Lekarska. Tu˝ obok mo˝na odszukaç informatory osobowe: s∏owniki biograficzne, dawne ksi´gi adresowe, kalendarze lekarskie, pami´tniki i ˝yciorysy.
Sylwetki zas∏u˝onych lekarzy-humanistów mo˝na poznaç rozpoczynajàc lektur´ od Zbioru wiadomoÊci do historii sztuki lekarskiej w Polsce od czasów najdawniejszych
do najnowszych Ludwika Gàsiorowskiego (wyd. w Poznaniu 1839-1855), przez lektur´ dzie∏a Stanis∏awa KoÊmiƒskiego: S∏ownik lekarzów polskich (wyd. w Warszawie
1888), S∏ownika lekarzy polskich XIX wieku Piotra Szarejki (wyd. w Warszawie 1991-1997) i S∏ownika biograficznego lekarzy i farmaceutów ofiar drugiej wojny Êwiatowej
Jana Bohdana Gliƒskiego (wyd. t. l – we Wroc∏awiu 1997,
t. 2 – w Warszawie 1999). Przeczytamy w nim m.in. ˝yciorys zamordowanego w Wilnie przez litewsko-niemieckie gestapo prof. Kazimierza Pelczara (1894-1943). Dok∏adnà ocen´ jego dorobku umo˝liwi analiza przechowywanych w zbiorach archiwalnych (sygn. I/35 inw. 2547)
dokumentów z okresu pracy w Katedrze Patologii Ogólnej
i Eksperymentalnej na Uniwersytecie Stefana Batorego,
w Zak∏adzie Leczniczo-Badawczym dla Chorych na Nowotwory, którego by∏ twórcà (dziÊ litewski Instytut Onkologiczny), korespondencji tyczàcej si´ organizacji walki
z rakiem na Wileƒszczyênie (w latach 30. by∏ pomys∏odawcà powstania polskiej ligi do walki z rakiem) i wzruszajàcych prywatnych listów. Materia∏ ten stale oczekuje
na swego eksploratora...

634
Rozwój polskiej myÊli onkologicznej, na prze∏omie
XIX i XX wieku mo˝na przeÊledziç dok∏adniej, wczytujàc
si´ w ksi´gi pamiàtkowe organizowanych od 1866 roku
z inicjatywy Adryana Baranieckiego Zjazdów Polskich Lekarzy i Przyrodników. èród∏a biograficzno-bibliograficzne do
dziejów medycyny w dawnej Polsce zebrane przez Fr. Giedroycia (wyd. w Warszawie 1911) doprowadzà do wczeÊniejszych druków, m.in. do fotokopii opisu operacji (Warszawa 1777 r.), wykonanej przez F.T. Oehme: „obserwacya
lewey piersi niewieysciey po cz´Êci skancerowaney (...)
w NieÊwizu dnia 19 maja roku 1773 oderzni´tej..” i innych interesujàcych onkologa wydawnictw historycznych.
Zawi∏y j´zyk mianownictwa medycznego pomagajà
rozszyfrowaç s∏owniki tematyczne: m.in. S∏ownik terminologii lekarskiej polskiej pod red. Stanis∏awa Janikowskiego i Józefa Oetingera (Kraków 1881), S∏ownik lekarski
polski opracowany przez Tadeusza Browicza, Stanis∏awa
Ciechanowskiego, Stanis∏awa Domaƒskiego i Leona
Kryƒskiego (Kraków 1905), Franciszka Giedroycia: Polski
s∏ownik lekarski (Warszawa 1931), czy bardziej specjalistyczny Polski s∏ownik lekarski radjologiczny i Êwiat∏oleczniczy pod red. Zygmunta Grudziƒskiego i Zygmunta Stankiewicza (Warszawa 1933). Cieszà oczy zapisane w nich
dedykacje i znaki w∏asnoÊciowe lekarzy: exlibrisy Tadeusza i W∏adys∏awa Biernackich, Aleksandra Januszkiewicza, Zbigniewa Woêniewskiego.
Badaczowi historii medycyny przydadzà si´ opracowania dotyczàce dziejów szpitalnictwa, towarzystw
medycznych, kroniki uniwersytetów m.in.: Kazimierza Morawskiego Historya Uniwersytetu Jagielloƒskiego (Kraków 1900), Wiktoria Hahna Kronika Uniwersytetu Lwowskiego (Lwów 1912), Józefa Bieliƒskiego Królewski Uniwersytet Warszawski (Warszawa 1913).
Wa˝nym êród∏em informacji o rozwoju nauki i kultury medycznej sà tak˝e czasopisma: Archiwum Historii i Filozofii Medycyny (za∏o˝one w 1924 roku przez Adama
Wrzoska), Biuletyn G∏ównej Biblioteki Lekarskiej (Stanis∏aw Konopka redagowa∏ go od 1952 roku), a z nowszych

periodyk – dwa zeszyty rocznie od 1994 r. – wydawany
przez Instytut Historii Nauki PAN: Medycyna Nowo˝ytna Studia nad kulturà medycznà.
MyÊli twórczej sprzyja spokój klasycystycznego wn´trza i patrzàce z portretów (p´dzla Edwarda Kokoszki)
twarze: bibliotekarza Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego, „mi∏oÊnika ksiàg” – Józefa Emiliana Peszkego
i wielkiego patomorfologa, wychowawcy wielu lekarskich
pokoleƒ – prof. Ludwika Paszkiewicza.

Kolekcja medali o tematyce lekarskiej
Poczàtki kolekcji da∏ pierwszy zakup (w 1948 roku) medalu pamiàtkowego, wydanego z okazji 75-lecia Polskiej
Akademii Umiej´tnoÊci. Opracowany przez Franciszka
Kalfasa przedstawia portret Miko∏aja Kopernika, odtworzony na podstawie dawnych rycin i obrazu Jana Matejki.
W ciàgu nast´pnych lat zbiór powi´ksza∏ si´ g∏ównie przez
zakupy dokonywane w Salonie DESA i u krakowskiego
kolekcjonera oraz dzi´ki darom. Niezwyk∏ym wydarzeniem by∏o otrzymanie przesz∏o 60 medali z kolekcji prof.
W∏odzimierza Kury∏owicza, w tym kilku honorowych –
przyznanych profesorowi przez zagraniczne uniwersytety.
W lipcu bie˝àcego roku zbiór liczy∏ 420 egzemplarzy medali portretowych oraz wydanych z okazji zjazdów, wystaw i jubileuszy instytucji. U∏o˝one w porzàdku
chronologicznym pozwalajà przeÊledziç ewolucje szkó∏
medalierskich i doceniç bogactwo koncepcji artystycznych, stanowià te˝ istotny sk∏adnik ikonografii historii
medycyny.
Najstarszym i niezwykle cennym medalem w kolekcji
jest dzie∏o nadwornego medaliera króla Stanis∏awa Augusta Poniatowskiego – Jana F. Holzhaeussera. W 1771 roku, na ˝yczenie króla, utrwali∏ w srebrze i bràzie profil
Jana Ludwika Regemanna – lekarza, który pospieszy∏
z pomocà królowi rannemu podczas próby uprowadzenia przez konfederatów barskich. Równie cenny i rzadki
jest medal z 1838 r., wybity z inicjatywy i na koszt lekarza

Ryc. 3. Medal ku czci Miko∏aja Kopernika (bràz, wyk. J. Majnert 1830)
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Ryc. 4. Medal ku czci A.F. Wolffa (bràz, wyk. F. Hoeckner 1840)

z Mi´dzyrzecza Podlaskiego – Franciszka K. Kuczyka
(1796-1858), zami∏owanego numizmatyka. Prezentuje on
nazwiska za∏o˝ycieli i pierwszych wyk∏adowców Wydzia∏u
Lekarskiego w Warszawie: Augusta Wolffa, Franciszka
Brandta, Józefa Czekierskiego, Hiacynta Dziarkowskiego,
Jana Freyera, Jakuba F. Hoffmanna, Józefa Celiƒskiego
i Kazimierza Weissa.
Tak jak poprzednie, równie˝ medal ku czci Augusta
Ferdynanda Wolffa (1768-1846) pochodzi z kr´gu mennicy warszawskiej. Wybity w 1840 roku staraniem warszawskich lekarzy, zaprojektowany przez Ferdynanda Hoecknera – zosta∏ wr´czony jubilatowi z okazji pi´çdziesi´ciolecia uzyskania stopnia doktorskiego. Upami´tni∏ postaç
wyk∏adowcy i za∏o˝yciela Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Po 150 latach Towarzystwo uhonorowa∏o swojego za∏o˝yciela i pierwszego prezesa emisjà medalu im.

A. Wolffa, przyznawanego od 1997 roku zas∏u˝onym lekarzom.
Od pierwszego zakupu dokonanego w 1948 roku kolekcja Biblioteki wzbogaci∏a si´ o inne medale, plakiety
i monety zwiàzane z postacià Miko∏aja Kopernika. Zbiór
ten otwierajà dwa medale z dziewi´tnastowiecznej serii
Duranda. Pierwszy – wykonany przez paryskiego rytownika w 1818 roku, g∏osi∏, ˝e M. Kopernik urodzi∏ si´ w Toruniu „in Prussia”. Na ˝yczenie Adriana Krzy˝anowskiego,
matematyka, profesora Uniwersytetu Warszawskiego, dwa
lata póêniej, w 1820 roku inny medalier francuski na opracowanym przez siebie medalu dokona∏ poprawki: „in Polonia”. Z po∏owy XIX wieku pochodzi medal pamiàtkowy
z wybitym w bràzie rysunkiem warszawskiego pomnika
wielkiego astronoma d∏uta Thorwaldsena. Twórca Józef
Majnert opracowa∏ te˝ jego wersj´ miniaturowà w for-

Ryc. 5. Medal ku czci Marii Sk∏odowskiej-Curie (bràz, wyk. J. Aumiller 1934)
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mie medalika. W 1873 roku Towarzystwo Przyjació∏ Nauk
w Poznaniu wyemitowa∏o medal w czterechsetnà rocznic´
urodzin Kopernika z wygrawerowanym tekstem: „Polskie
wyda∏o go plemi´, wstrzyma∏ s∏oƒce, wzruszy∏ ziemi´”.
Z licznych kopernikanów wspó∏czesnych dwa zas∏ugujà
na szczególnà uwag´ ze wzgl´du na wysoki artyzm w skopiowaniu znanych obrazów. Dzie∏o Roberta Kotowicza
przedstawia najdrobniejsze detale z „Ostatnich chwil ˝ycia
Kopernika” Aleksandra Lessera. Beata Wàtróbska–Wdowiarska odtworzy∏a postaç astronoma wed∏ug obrazu Jana Matejki.
Do zbiorów pozyskano równie˝ kilka medali prezentujàcych portrety i popiersia Marii Sk∏odowskiej-Curie.
Najstarszy, wybity w 1934 roku w zwiàzku z jej Êmiercià –
dzie∏o Józefa Aumillera – zosta∏ wyemitowany nak∏adem
Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Sà medale upami´tniajàce rocznice urodzin, a tak˝e odkrycia radu, m.in.
dwuportretowy Marii i Piotra Curie oraz W.K. Roentgena
i polskiej uczonej. Dope∏nieniem tej cz´Êci kolekcji jest
medal wydany w 1998 roku, w stulecie odkrycia radu, staraniem Towarzystwa Marii Sk∏odowskiej-Curie w Ho∏dzie oraz na 40-lecie Instytutu Onkologii (wydany
w 1972 r.).
W kolekcji zgromadzono medale pamiàtkowe mi´dzynarodowych kongresów medycyny (m.in. srebrna plakietka – Pary˝ 1900) i zjazdów – od I Zjazdu Przyrodników i Lekarzy w Krakowie w 1869 r. po zjazdy poszczególnych towarzystw lekarskich. Szczególnie cieszà rara
upami´tniajàce kolejne warszawskie Wystawy Higieniczne: „W pamiat’ higieniczeskoj wystawki” z roku 1887
i z roku 1896 – z rewersem ozdobionym rysunkiem Wojciecha Gersona.
Medale cz´sto sà wykorzystywane na wystawach
monograficznych i jubileuszowych urzàdzanych w Dziale
Zbiorów Specjalnych GBL, z kilkudziesi´ciu zaÊ skompletowano ekspozycj´ sta∏à w sali konferencyjnej Biblioteki.

Starodruki i inkunabu∏y
Zbiór starodruków medycznych obejmuje ok. 4000 pozycji katalogowych. Pomimo, i˝ Biblioteka gromadzi
przede wszystkim polskà ksià˝k´ medycznà, polonica stanowià zaledwie 5% zasobu starodruków. Pracownia posiada 23 XVI-wieczne, 29 XVII-wiecznych i 132 XVIII-wieczne, razem – 184 polskie starodruki. Do najcenniejszych nale˝à: Miko∏aja Kopernika De revolutionibus
orbium coelestium, Bazylea 1566 (jest to drugie wydanie
tego dzie∏a), Macieja z Miechowa Chronica Polonorum
wydana w krakowskiej oficynie Hieronima Wietora
w 1521 r., oraz Stefana Falimirza O zio∏ach y moczy gich,
wydana przez Floriana Ungiera w 1534 r. Zielniki stanowià sporà grup´ wÊród starodruków. Z polskich herbarzy wymieniç nale˝y tak˝e Hieronima Spiczyƒskiego
O zio∏ach tutecznych y zamorskich, Kraków 1556, Marcina
Siennika Herbarz, to yest zio∏ tutecznych, postronnych y zamorskich opisanie, Kraków 1568 i Marcina z Urz´dowa
Herbarz polski, Kraków 1595.
Niezwyk∏y, jak na tamte czasy, przyk∏ad zainteresowania medycynà chiƒskà, w tym tak˝e akupunkturà, stano-

wi dzie∏o polskiego misjonarza Micha∏a Piotra Boyma
Specimen medicinae sinicae, Frankfurt 1682. Ludwik Gàsiorowski w swoim Zbiorze wiadomoÊci do historii sztuki lekarskiej w Polsce okreÊla ten druk jako nadzwyczajnie
rzadki. Jako ciekawostk´ w tym zbiorze mo˝na traktowaç polski przek∏ad s∏ynnego dzie∏a Jakuba Sprengera
i Henryka Kramera w opracowaniu Stanis∏awa Zàbkowica M∏ot na czarownice, Kraków 1614.
Starodruki obce to przede wszystkim ksià˝ki niemieckie, znacznie mniej jest wydawnictw w∏oskich, holenderskich, szwajcarskich, francuskich, pojedyncze egzemplarze – angielskich. Biblioteka posiada 221 druków
obcych z XVI w., 776 z XVII w. i 2784 XVIII-wieczne,
a tak˝e 5 inkunabu∏ów, czyli ksiàg wydanych do 1500 roku.
Sà to: Bartholomaeusa Anglicusa De proprietatibus rerum z norymberskiej oficyny Anthoniusa Koburgera, wydane w 1492 r.; Nicolausa Falcutiusa Sermones medicinales, cz´Êç piàta i szósta, wydanie weneckie datowane
ok. roku 1494/5; Practica Ioannis Serapionis dicta breviarum, wydana równie˝ w Wenecji u Bonetusa Locatellusa w 1497 r.; Primus canonis Avicennae”, Lyon 1498 r.
i Florentinusa Marsiliusa Ficinusa: De triplici wita, Bazylea 1498 r. Z wydawnictw póêniejszych warto wymieniç dzie∏o anatomiczne Adreasa Vesaliusa De humani
corporis fabrica, Bazylea 1555 r., czy pi´knie ilustrowane
kolorowanymi r´cznie drzeworytami dzie∏o z dziedziny
okulistyki Georga Bartischa Ophtalmodoyleia das ist
Augendienst drukowane w Dreênie w 1583 r. Na uwag´ zas∏uguje równie˝ Albrechta Dürera De symetria in rectis
formis humanorum corporum, Norymberga 1532 r., ksià˝ka opisujàca budow´ i proporcje ludzkiego cia∏a, przeznaczona jednak nie dla medyków, a dla artystów malarzy
i rzeêbiarzy.

Pamiàtki po W∏adys∏awie Biegaƒskim
Wa˝ne miejsce w zbiorach archiwalnych zajmujà pamiàtki zgromadzone w osobnej sali wystawienniczej, w tzw.
„bibliotece Biegaƒskiego” – wczeÊniej pozostajàce w depozycie Muzeum Okr´gowego w Cz´stochowie. Z tym
miastem W∏adys∏aw Biegaƒski (1857-1917) spo∏ecznik,
lekarz i filozof, autor m.in. MyÊli i aforyzmów o etyce lekarskiej zwiàza∏ swe losy.
WÊród eksponatów znajdujà si´, oprócz sprz´tów
z cz´stochowskiego gabinetu, oprawiony w drewnianà ram´ adres od wspó∏pracowników i pacjentów z okazji 27-lecia pracy lekarza Kolei Warszawsko-Wiedeƒskiej, portret
namalowany przez Franciszka Kostrzewskiego, akwarele
i staloryty.
Wydzielonà kolekcjà w zbiorach GBL jest ksi´gozbiór gromadzony przez W∏adys∏awa Biegaƒskiego poczàwszy od studiów w Warszawie, Berlinie i Pradze, przez
ca∏e pracowite ˝ycie „lekarza prowincjonalnego”. Sà tu
szczególnie wa˝ne jego prace: Dyagnostyka ró˝niczkowa
chorób wewn´trznych, Warszawa 1891, Logika medycyny
czyli zasady ogólnej metodologii nauk lekarskich Warszawa
1894, MyÊli i aforyzmy o etyce lekarskiej, Warszawa 1894,
Podr´cznik logiki ogólnej dla szkó∏ Êrednich i samouków.
Wyd. 4. Warszawa 1916 i Etyka ogólna,wydana ze spuÊci-

Ryc. 6

Ryc. 6 i 7. Dokumenty lekarza, pisarza i spo∏ecznika Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita)
– z akt personalnych Izby Lekarskiej Warszawsko-Bia∏ostockiej. Oba wype∏nione ∏asnor´cznie.
Drugi dokument – z okresu okupacji – zawiera na szczycie znamiennà pieczàtk´
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zny r´kopiÊmiennej pod redakcjà W∏adys∏awa Tatarkiewicza (Warszawa 1918).
W∏adys∏aw Biegaƒski by∏ autorem blisko dwustu
prac z dziedziny medycyny, metodologii, logiki i etyki.
Znajdujàce si´ tu równie˝, unikalne dziÊ, dzie∏a medyczne, stanowi∏y jego warsztat naukowy: Ludwika Hirszfelda
czterotomowa Anatomia opisowa cia∏a ludzkiego, dedykowane mu wraz z wyrazami przyjaêni dzie∏a Zygmunta
Kramsztyka: Objawy kliniczne chorób oczu Warszawa
1907 i tego˝ autora Szkice krytyczne z zakresu medycyny
Warszawa 1899, Edmunda Biernackiego Zasady poznania
lekarskiego Warszawa 1902, Alfreda Soko∏owskiego Wyk∏ady kliniczne chorób dróg oddechowych, Choroby p∏uc
Warszawa 1903.
Ozdobà „biblioteki Biegaƒskiego” sà oprawne wydania Encyklopädische Jahrbücher der gesammten Heilkunde, Deutsches Archiv für Klinische Medizin, Krytyka
Lekarska i wspó∏wydawane przez niego roczniki Czasopisma Lekarskiego.

Kartoteka Osobowa Lekarzy – Komputerowa Baza
Danych KOL
Kartoteka Osobowa Lekarzy (KOL) powsta∏a z inicjatywy
prof. Stanis∏awa Konopki. Sk∏adajà si´ na nià wycinki
prasowe: artyku∏y, nekrologi pochodzàce z prasy niemedycznej, oraz fotografie lekarzy i osób zwiàzanych z medycynà, które by∏y i sà gromadzone w kopertach. Koperty
w skrzyneczkach, a skrzyneczki – w rega∏ach.
Struktura i formularz bazy danych KOL, w systemie
ISIS, zosta∏y utworzone „na poczekaniu” przez dr Dariusza
Kuêmiƒskiego, ówczesnego kierownika Zak∏adu Naukowej
Informacji Medycznej. Podstawowa wersja, wówczas stworzona, zawiera∏a tylko 6 pól: nazwisko, imiona, lata urodzenia i Êmierci, tytu∏ – stopieƒ naukowy oraz specjalnoÊç. Po
up∏ywie ok. pó∏tora roku i wprowadzeniu pi´çdziesi´ciu
kilku tysi´cy rekordów (ka˝dy rekord to dane tylko jednej osoby) podstawa baza danych KOL by∏a ju˝ gotowa.
Wówczas, ponownie dr Kuêmiƒski ponad 3-krotnie rozbudowa∏ struktur´ bazy, dodajàc pola na bardziej szczegó∏owe informacje i tworzàc bibliograficznà baz´ danych.
Obecnie formularz zawiera nie tylko podstawowe
dane biograficzne jak wy˝ej, m.in. dok∏adne daty i miejsca
urodzenia/Êmierci (o ile wiadome), ale tak˝e informacje
o zatrudnieniu, posiadanych w kartotece fotografiach,
negatywach, czy o wyst´powaniu w Aktach Izby Lekarskiej Warszawsko-Bia∏ostockiej.
Istotnà cz´Êcià formularza jest powtarzalne pole
„êród∏o”, w które wpisywane sà owe „êród∏a”, czyli tytu∏y
publikacji, z których pochodzà informacje w chwili obecnej. Oprócz tworzenia nowych, pe∏nych rekordów, modyfikuje si´ (uzupe∏nia) podstawowe dane zawarte
w pierwszej wersji bazy. Oko∏o 60% z prawie 66000 rekordów, to rekordy zmodyfikowane.
Wyszukiwania mo˝na prowadziç nie tylko przez nazwisko lub nazwiska, ale tak˝e poprzez: rok urodzenia/Êmierci, miejscowoÊç, tytu∏/stopieƒ naukowy, miejsce
zatrudnienia, a tak˝e poprzez tytu∏y publikacji.

By∏oby wskazane, aby w XXI wieku, znikn´∏y
wzmiankowane na poczàtku koperty, skrzyneczki i rega∏y
tworzàce Kartotek´ Osobowà Lekarzy, a wszystkie artyku∏y, czy nekrologi zosta∏y zeskanowane do bazy danych
KOL, która udost´pniana by∏aby poprzez strony www naszej Biblioteki w Internecie...
Otrzymano: 2 paêdziernika 2000 r.
Przyj´to do druku: 7 listopada 2000 r.
Adres autorów:
Dzia∏ Zbiorów Specjalnych
G∏ównej Biblioteki Lekarskiej
ul. Jazdów 6
00-467 Warszawa

