
SŁAWNI BIBLIOTEKARZE  

8 maja obchodzimy Dzień Bibliotekarza . Pierwszy raz bibliotekarze świętowali w 1985 
roku, przy udziale Okręgowego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich we   Wrocławiu. 
Dzień ten świętem, w którym jest okazja do przedstawienia sławnych bibliotekarzy. 
 

Papież Pius XI (1857-1939), 
Bibliotekarzem był papież Pius XI  pracował w Bibliotece Ambrozjańskiej                        
w Mediolanie. Wszechstronnie wykształcony (posiadał trzy doktoraty), młody 
duchowny ponoć marzył o karierze bibliotekarza i kiedy w 1888 roku przyjęto 
go wpoczet Collegium Doctorum Ambrosianae (czyli dziewięciu zakonników 
oblatówopiekujących się biblioteką Ambrozjańską) rzucił się w wir pracy. 
Urlop i każdy wolny czas poświęcał na podpatrywanie  innych bibliotek, by             
w swojej pracy czerpać również i z ich doświadczenia. Biblioteka dalece stała 
się przestrzenią jego życia, że nawet swoje łóżko wstawił do magazynu 

książek, mimo iż i tak spędzał w niej całe dnie.   W 1907 roku został kierownikiem tej 
biblioteki. W 1922  został wybrany papieżem i przyjął imię Piusa XI. Będąc papieżem wciąż 
wiele czasu i sił poświęcał bibliotece. 
 

 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646 -1716 ) 
niemiecki filozof, matematyk, prawnik, inżynier–mechanik, fizyk, historyk                   
i dyplomata. Był to swego rodzaju omnibus, bez problemu poruszający się               
w obrębie wielu dyscyplin naukowych. Od r. 1676 sprawował obowiązki 
bibliotekarza i historiografa przy dworze hanowerskim. Stworzył, 
powszechnie używany do dziś, biblioteczny system katalogowy, obecnie 
zwany klasycznym, numerycznym katalogiem rzeczowym.  

  
 
Giacomo (Jacques) Girolamo Casanova (1725 - 1798)  
Najsławniejszy uwodziciel wszechczasów, a zarazem bibliotekarz i literat                    
w jednym.  W 1785 zatrudnił się jako bibliotekarz na zamku Dux w 
Czechach. Tam właśnie Casanova przez wiele lat opiekował się liczącym 
ponad 40.000 woluminów księgozbiorem. Większość czasu spędzał w 
bibliotece bądź swoim gabinecie, wertując księgi, czytając, katalogując je 
bądź pisząc.  

 
Bracia Grimm 
Bibliotekarzami byli  bracia Grimm – Jacob (1785-1863) i Wilhelm (1786-
1859). Jacob to znany niemiecki uczony, filolog, twórca germanistyki, jako 
nowoczesnej wiedzy niemieckiej literaturze i językoznawstwie. Po 
skończeniu studiów prawniczych w Magdeburgu prze zwiele lat pracował 
jako bibliotekarz króla Westfalii w Kassel. Również jego o rok młodszy brat 
Wilhelm Grimm po skończeniu  studiów prawniczych w Magdeburgu przez 
kilkanaście lat był bibliotekarzem w Kassel, a potem w Getyndze, gdzie 
został profesorem na uniwersytecie.  
 
Adam Mickiewicz (1798-1855)  Wieszcz pod koniec swojego życia 
pracował w Paryskiej Bibliotece Arsenału. Dnia 30 października 1852 r. roku 
francuski minister oświecenia podpisał nominację Mickiewicza na 
stanowisko bibliotekarza Arsenału. Była to skromna państwowa posada, 
która przynosiła stały dochód 2000 franków i gwarantowała służbowe 
mieszkanie.  
 



Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) - najwybitniejszy niemiecki poeta 
okresu romantyzmu i jeden z najbardziej znaczących w skali światowej, dramaturg, 
prozaik, uczony, polityk. Od 1797 był bibliotekarzem w Bibliotece Księżnej Anny 
Amalii  w Weimarze.  
 

 
 
 
Zbigniew Herbert (1924 - 1998) – polski poeta, eseista, dramatopisarz, autor 
słuchowisk; kawaler Orderu Orła Białego. Z wykształcenia ekonomista, prawnik           
i filozof. W pewnym okresie zarabiał na życie sporządzając bibliografie i kwerendy 
biblioteczne. 
 
 
 
 
Maria Kownacka (1894-1982) - ulubiona pisarka kilku pokoleń , autorka 
popularnego „Plastusiowego pamiętnika” oraz wielu przeznaczonych dla dzieci 
powieści, opowiadań, wierszy, utworów scenicznych i słuchowisk radiowych. Była 
także nauczycielką, bibliotekarką i działaczką społeczną. Przez wiele lat w okresie 
międzywojennym i po wojnie pracowała w bibliotece Ministerstwa Rolnictwa. Przed 
śmiercią swoje warszawskie mieszkanie, księgozbiór i archiwum przekazała 
Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy.  
 

 
 
Julian Przyboś (1901- 1970) - poeta, eseista i tłumacz, był jednym                              
z najwybitniejszych poetów Awangardy Krakowskiej. W grudniu 1939 r. otrzymał 
posadę bibliotekarza  w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich we Lwowie. 
 

 
 
 
 
 
 

Stefan Żeromski (1864 – 1925) polski pisarz, publicysta, dramaturg, był 
pomocnikiem bibliotekarza w Bibliotece Ordynacji Zamojskich w Warszawie.               
W Szwajcarii pracował jako bibliotekarz w Muzeum Narodowym Polskim                       
w Raperswilu.  
 
 
 
 
 
 
 
Reni Jusis- polska piosenkarka, pracowała w ośrodku swojej mamy w Mielnie                 
i tam zajmowała się bibliotekarstwem. 
 
 
 
 



 
Piotr Machalica - aktor teatralny i filmowy, wykonawca piosenki aktorskiej. 
Pracował jako pomocnik bibliotekarza. 
 
 
 
 
 
 
 
Iwona Pavlović -polska tancerka, wielokrotna mistrzyni,trenerka oraz sędzia 
międzynarodowy. Jest absolwentką Bibliotekoznawstwa. 
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