Bibliotekarze znani i nieznani

GIACOMO CASANOVA
Bibliotekarzem był sławny kochanek i literat Giacomo
Casanova (1725-1798). Po latach sława kochanka przyćmiła
inne jego dokonania. Pełnił m. in. funkcję sekretarza
weneckiego ambasadora Sebastiano Foscariniego w
Wiedniu, a po jego śmierci w 1785 r. zatrudnił się jako
bibliotekarz na zamku Dux, należącym do hrabiego Karola
von Waldsteina. Opiekował się tam księgozbiorem. W tym
czasie powstały jego słynne pamiętniki.

GOTFRIED WILHELM LEIBNIZ
Gotfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) był bibliotekarzem
przez 40 lat. Pracując w bibliotece księcia Hanoweru,
wymyślił stosowny także obecnie biblioteczny system
katalogowy, zwany dziś klasycznym numerycznym
katalogiem rzeczowym. Poza tym zajmował się - z
sukcesami wieloma dziedzinami nauki. Był m. in. wybitnym
filozofem, matematykiem, inżynierem mechanikiem,
fizykiem. Wniósł swój wkład do każdej z tych dziedzin wiedzy.

ŚW. CYRYL (826-869 r.)
Znany z misji nawracania Saracenów i Słowian, twórca alfabetu zwanego
głagolicą. Po ukończeniu studiów został bibliotekarzem przy kościele Hagia
Sophia w Konstantynopolu. Wykładał też w akademii cesarskiej, gdzie
zasłynął z mądrości i erudycji.

JACOB (1785-1863) i WILHELM (1786-1859) GRIMM
Znani niemieccy pisarze, językoznawcy i badacze starożytności. Byli
członkowie Akademii Nauk w Berlinie. Przez wiele lat pełnili funkcję
bibliotekarzy w bibliotece króla Westfalii w Kassel.

ADAM MICKIEWICZ (1798-1855)
Poeta od roku 1852 do śmierci pracował w paryskiej Bibliotece
Arsenału i równolegle był profesorem Kolegium Francuskiego. O tym
okresie jego życia wspomina m. in. Cyprian Kamil Norwid w
Czarnych kwiatach.

PAPIEŻ PIUS XI (1857-1939)
Jako włoski kardynał Achilles Ratti pracował od 1888
r. w Bibliotece Ambrozjańskiej w Mediolanie.
Zajmował się tam m. in. konserwatorstwem. W 1907 r.
został kierownikiem tej placówki. W r. 1911 powołano
go do Biblioteki Watykańskiej. Kierował nią do 1918
r., czyli do czasu mianowania go wizytatorem, a
później nuncjuszem apostolskim w Polsce.

MARIA KOWNACKA (1894-1982)
Po I wojnie światowej, razem z Marią Dąbrowską organizowały
od podstaw bibliotekę Ministerstwa Reform Rolnych. Pracowała w niej
blisko 25 lat, łącząc to zajęcie z twórczością pisarską.
Jej zaangażowanie i skrupulatność sprawiły, że biblioteka
ta uznawana była za pokazową placówkę. Wprowadziła m. in.
przyjęty szeroko nowy system katalogowania czasopism.
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