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Seminarium kodykologiczne w Bibliotece Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu 

26 listopada 1991 roku z inicjatywy Centrum Badań Śląskoznawczych 
i Bohemistycznych przy Uniwersytecie Wrocławskim oraz Oddziału Rę-
kopisów Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu odbyło się semina-
rium Zasady opisu kodykologicznego rękopisów średniowiecznych (na 
przykładzie zbioru J.G. Milicha ze Zgorzelca, przechowywanego w Bib-
liotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu). 

Zbiory Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu są najbogatszą kole-
kcją rękopisów średniowiecznych w Polsce, jednak — przede wszystkim 
z przyczyn politycznych, później zaś finansowych i organizatorskich — 
stopień ich opracowania od czasu drugiej wojny światowej posunął się 
bardzo niewiele. Praktycznie, można powiedzieć, ukazał się tylko jeden 
tom katalogu, pióra Konstantego KI. Jażdżewskiego (Wrocław 1982), 
obejmujący siedemdziesiąt trzy kodeksy. W ostatnich latach powołany 
został zespół młodych kodykologów, który podjął ambitne zadanie kon-
tynuowania dzieła katalogu wrocławskiego. Jako pierwszy fragment do 
opracowania został wzięty zbiór bibliofila śląskiego Johanna Gottlieba 
Milicha (1678-1726), do 1945 r. przechowywany w bibliotece gimnazjal-
nej w Zgorzelcu. Zbiór ten został wytypowany jako pierwszy do opraco-
wania, bowiem dotychczas był praktycznie nierozpoznany, co 
powodowało oczywiste trudności przy udostępnianiu. 

Seminarium zgromadziło, oprócz środowiska wrocławskiego, współ-
pracowników Katalogu rękopisów średniowiecznych Biblioteki Jagiel-
lońskiej, przedstawicieli środowiska warszawskiego oraz gości z 
Czechosłowacji. Wystąpieniom przysłuchiwali się studenci Uniwersytetu 
Wrocławskiego: W trakcie obrad referaty wygłosili prof. Kazimierz Bo-
bowski i mgr Wojciech Mrozowicz (Założenia opracowania rękopisów 
średniowiecznych Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu), mgr Stani-
sław Kądzielski {Prezentacja wybranych opisów kodeksów ze zbioru 
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J.G.Milicha, wraz z udostępnieniem kodeksów), odczytany został także 
referat prof. Edwarda Potkowskiego (Próba oceny prac nad opisem ręko-
pisów średniowiecznych, prowadzonych w Bibliotece Uniwersyteckiej we 
Wrocławiu). W trakcie dyskusji, która zaczęła się wywiązywać już w 
trakcie wystąpień, zgłoszono liczne uwagi krytyczne, rady i postulaty, 
zarówno szczegółowe jak i natury ogólniejszej. Szczególnie istotny wy-
daje się problem języka opisów (z nowoczesnych, dużych katalogów 
powstałych po wojnie w Polsce, kórnicki stosuje polszczyznę, krakowski 
i wrocławski zaś łacinę); dyskutanci podnosili wiele argumentów za i 
przeciw stosowaniu łaciny, aczkolwiek wszyscy zdawali sobie sprawę z 
faktu, że z powodu przyjęcia języka łacińskiego w Katalogu Jażdżewskie-
go, nie należy zmieniać formuły dalszych tomów. 

Spotkanie to ocenić należy pozytywnie z conajmniej trzech względów. 
Po pierwsze, zespół wrocławski przedstawił i poddał pod dyskusję wyniki 
swych dotychczasowych prac, i na pewno skorzysta z rzeczowych, często 
technicznych, uwag starszych kolegów z Krakowa. Po wtóre, drugie już 
w tym roku spotkanie kodykologów wyraźnie przyczyniło się do integracji 
młodszego pokolenia badaczy. Po trzecie, obecność gości zagranicznych 
na tym, w gruncie rzeczy nieoficjalnym, spotkaniu rodzi nadzieję na 
intensywniejszą niż dotychczas współpracę. 

Jacek Soszyński 
(Warszawa) 

Posiedzenie Zespołu Historii Farmacji i Chemii 

5 czerwca 1991 r. odbyło się w Warszawie posiedzenie Zespołu Historii 
Farmacji i Chemii, działającego przy Pracowni Historii Nauk o Leku 
Instytutu Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN. 

Doc.dr hab. Barbara Kuźnicka witając zebranych przedstawiła historię 
działalności Zespołu Historii Farmacji i Chemii (w latach 1977-1987 
noszącego nazwę Zespołu Historii Farmacji). 


