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Kraków – warto wiedzieć

– Od czasu studiów kierunkiem moich zainteresowań naukowych są peregrynacje mło-
dzieży z Rzeczypospolitej na studia poza granicami, a szczególnie do uczelni na tereny  
niemieckojęzyczne – mówi prof. Zdzisław Pietrzyk. – W związku z tym tematem pro-
wadziłem badania nad sztambuchami z XVI–XVII w. i wpisami do nich studentów 
pochodzących z Rzeczypospolitej. Zajmuję się – w miarę możliwości czasowych –  
edycją najważniejszych i najciekawszych źródeł historycznych. Efektem tych prac było 
współautorstwo dwóch tomów inwentarza rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej i Archi-
wum klasztoru OO. Reformatów w Bieczu. Wraz z grupą pracowników Oddziału Ręko-
pisów Biblioteki Jagiellońskiej przygotowałwem inwentarz spuścizny rękopiśmiennej 
Zygmunta Lubicz Zaleskiego, znajdującej się w Bibliotece Polskiej w Paryżu.

Opracowanie zbiorów rękopiśmiennych i opracowanie katalogów starych druków 
jest mi szczególnie bliskie. Nad katalogami starych druków nie pracuję osobiście, ale jako 
dyrektor BJ staram się stworzyć podstawy organizacyjne, by nad nimi pracowano.  
W ostatnich latach został bowiem wydany drukiem katalog druków z XVI wieku BJ,  
a obecnie opracowywany jest katalog druków z XVII w. BJ w systemie VIRTUA.

– Widziałem Pana w PAU w czasie konferencji na temat digitalizacji zbiorów 
bibliotecznych, organizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU…
– W ostatnich latach jednym z problemów, którymi się zajmuję zarówno w wymiarze 
praktycznym jak i badawczym, jest digitalizacja i ochrona zbiorów bibliotecznych. 
Staram się o rozpropagowanie tezy, że digitalizacja powinna łączyć się z zabezpie-
czeniem zbiorów bibliotecznych, a skanowane zbiory w dużych bibliotekach powinny 
mieć jednocześnie kopie archiwalne o dużej rozdzielczości. W niewydanym dotąd 
drukiem wystąpieniu na konferencji na temat Narodowego Zasobu Bibliotecznego 
(Warszawa 2007) przedstawiłem propozycję przesunięcia na rok 1850 pojęcia starego  
druku w Polsce, a tym samym lepszego zabezpieczenia literatury wydanej przed tą datą. 
Zajmuję się także propagowaniem wśród bibliotekarzy, archiwistów i decydentów 
w sprawach kultury i nauki masowego zabezpieczenia zbiorów opublikowanych  
po 1850 r. w postaci odkwaszania papieru, na jakim były wydawane druki w latach 
ok. 1850–2000 – kwestie badawcze pozostawiamy chemikom.

– Nad czym Pan obecnie pracuje?
– Studia młodzieży z Rzeczypospolitej poza granicami są dla mnie szczególnie in-
teresujące. Obecnie zbieram materiały do książki o życiu codziennym studentów  
z Rzeczypospolitej na studiach poza jej granicami w XVI–XVII w. Ostatnią większą 
pracą z tego zakresu jest opublikowana we współpracy z A. Golik-Prus Peregrynacja 
Jana Heidensteina przez Belgię, Francję i Włochy w roku 1631 zaczęta a w roku 1634  
zakończona, Kraków 2005. Obecnie przygotowuję do druku pamiętnik podróży Bartło-
mieja Nataniela Wąsowskiego z lat 1650–1655. Z wyjazdami i studiami młodzieży 
polskiej w tym okresie wiążą się moje zainteresowania historią reformacji. Opubliko-
wałem kilkanaście artykułów i przyczynków źródłowych z zakresu historii reformacji 
polskiej, a szczególnie antytrynitaryzmu polskiego. Zajmuję się także historią Kościoła 
katolickiego w XVI–XVII w.; opublikowałem książkę Wykształceni synowie chłopscy 
w Małopolsce w epoce późnego Odrodzenia, która dotyczy przede wszystkim stanu 
duchownego, oraz dwa tomy źródeł dotyczące tego tematu.

– Wróćmy do spraw Uniwersytetu.
– Z zakresu dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego jestem autorem kilku artykułów proble-
mowych, kilkudziesięciu biograficznych oraz Pocztu rektorów Uniwersytetu Jagielloń-
skiego 1400–2000, Kraków 2000. Przygotowałem do druku – wraz ze współpracowni-
kami z Biblioteki jagiellońskiej oraz prof. Krzysztofem Stopką – trzy albumy dotyczące 
dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego: Skarby Biblioteki Jagiellońskiej, Kraków 2010;  
Banderia Prutenorum, Kraków 2010 i Uniwersytet Jagielloński 1364–2014, Kraków 2014.

Prof. Zdzisław Pietrzyk
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jednego ze współtwórców Akademii Umiejętności
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Jak nie zostać rektorem?
W najblższy poniedziałek gościem Kawiarni Naukowej PAU będzie prof. Zdzisław Pietrzyk. Przedstawi wykład zatytułowany: 
„Jak nie zostać rektorem Uniwersytetu? Kartki z dziejów krakowskiej Almae Matris”. Zdzisław Pietrzyk jest historykiem, 
dyrektorem Biblioteki Jagiellońskiej.

Do Pocztu rektorów Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Zdzisław Pietrzyk zapewne powróci w czasie swego poniedziałko-
wego wykładu. Zapraszamy.

Z prof. ZDZISŁAWEM PIETRZYKIEM rozmawiał MARIAN NOWY


