Die Bibliothek der ehemaligen Universität Frankfurt an der Oder (1506-1811) – Erschließung und
Digitalisierung der in Wrocław erhaltenen Bestände
Biblioteka byłego Uniwersytetu we Frankfurcie nad Odrą (1506-1811) – opracowanie i dygitalizacja
zbiorów zachowanych we Wrocławiu
HINTERGRUND
Im Jahr 1811 wurde die alte brandenburgische Landesuniversität Viadrina von Frankfurt an der
Oder nach Breslau verlegt. Gleichzeitig gelangte die Frankfurter Universitätsbibliothek mit etwa
28.000 Bänden nach Breslau. Aus ihr entstand zusammen mit anderen Büchersammlungen die
Breslauer Universitätsbibliothek, aus der sich die heutige Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu
entwickelt hat. Bis zum Beginn des Projekts war nicht bekannt, wieviele Bände der früheren
Frankfurter Bibliothek heute in Wrocław noch erhalten sind.
WSTĘP
W roku 1811 dawny brandenburski Uniwersytet Viadrina został przeniesiony z Frankfurtu nad
Odrą do Wrocławia i połączony z tamtejszym kolegium jezuickim zwanym Leopoldiną. Z obydwu
instytucji utworzono nowy Uniwersytet Wrocławski. Jednocześnie do Wrocławia trafiła biblioteka uniwersytetu we Frankfurcie, składająca
się z około 28.000 tomów, które razem z innymi zbiorami książek utworzyły nową Bibliotekę Uniwersytecką we Wrocławiu. Na początku
projektu nieznana była liczba książek z pierwotnej biblioteki frankfurckiej zachowanych do dziś we Wrocławiu.
PROJEKT
Die noch erhaltenen Buchbestände Frankfurter Provenienz wurden in Wrocław im Magazin ausfindig gemacht. Dazu mussten von den
Magazinmitarbeitern etwa 85.000 Bände nach Frankfurter Stempeln oder Exlibris durchgesehen werden. Es wurden mehr als 5.000
Bände gefunden. Als Ergebnis wurde eine Signaturenliste erstellt. In Frankfurt wurden anschließend die
erhalten gebliebenen alten Kataloge der früheren Frankfurter Universitätsbibliothek elektronisch erfasst. Dabei
handelt es sich um einen gedruckten Katalog aus dem Jahr 1706 mit handschriftlichen Ergänzungen sowie
mehrere handschriftliche Kataloge der zwei wichtigsten Sondersammlungen aus der Zeit um 1800. Als
Arbeitsexemplare dienten eigens dafür angefertigte Papierkopien von den Mikroverfilmungen der Kataloge
sowie die Mikrofilme selbst. Die so entstandene Titeldatenbank zeigt den Bestand der Bibliothek kurz vor der
Verlegung der Universität nach Breslau. Im nächsten Arbeitsschritt mussten die beiden Teilergebnisse – die
Datenbank der ehemals vorhandenen Bücher und die Signaturen
der bis heute in Wrocław erhaltenen – zusammen geführt werden.
Die Universitätsbibliothek Wrocław verfügt über einen Zettelkatalog
der Altbestände in Form von Karteikarten.
Auf jeder Karte
befindet sich eine Fotokopie der Titelseite des entsprechenden
Buchs, allerdings weitgehend ohne bibliographische Angaben. Die
Karten der im Magazin ermittelten Bände wurden anhand ihrer
Signaturen herausgesucht und manuell eingescannt. 5084
Titelseiten wurden auf diese Weise erfasst und anschließend digital
nachbearbeitet. Mit Hilfe der gescannten Abbildungen der
Titelseiten wurden dann einzeln die Titel der Bücher identifiziert und die Scans mit dem jeweils
zugehörigen Datensatz der Titeldatenbank verknüpft. So konnten auf einfache und effiziente
Weise für alle in Wrocław noch vorhandenen Titel die grundlegenden bibliographischen Informationen gewonnen und im Rahmen der
Datenbank elektronisch verfügbar gemacht werden.
PROJEKT
Tomy pochodzące ze zbiorów biblioteki frankfurckiej zostały odnalezione w magazynie Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu. W tym
celu należało przejrzeć 85 tysięcy tomów w poszukiwaniu pieczątek lub ekslibrysów wskazujących na pochodzenie frankfurckie.
Odnaleziono ponad 5 tysięcy takich książek oraz sporządzono listę odpowiednich sygnatur. We Frankfurcie dokonane następnie cyfrowej
inwentaryzacji zachowanych katalogów biblioteki uniwersyteckiej. Są to: drukowany katalog z roku 1706, w którym dokonano następnie
rękopiśmiennych uzupełnień oraz kilka ręcznie spisanych katalogów z okresu ok. roku 1800, dotyczących dwóch najważniejszych
zespołów zbiorów specjalnych. Do tego celu użyto specjalnie sporządzonych kopii mikrofilmów zawierających te katalogi oraz samych
mikrofilmów. Sporządzona w ten sposób baza danych zawiera spis książek znajdujących się w zbiorach biblioteki frankfurckiej tuż przed
przeprowadzką do Wrocławia. Następnym krokiem było scalenie tych dwóch prac: bazy danych zawierającej spis istniejących ongiś
książek oraz sygnatury książek znajdujących się do dziś we Wrocławiu. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu posiada kartotekę
zbiorów specjalnych. Każdy wpis zawiera kserokopię strony tytułowej danej książki, najczęściej bez danych bibliograficznych. Tym
sposobem udało się odnaleźć odpowiednie tomy w magazynie, a następnie zeskanowano ręcznie strony tytułowe. Zbiór 5084 stron
tytułowych został dodatkowo opracowany cyfrowo. Za pomocą tych zeskanowanych obrazków zidentyfikowano odpowiedni wpis we
frankfurckiej bazie danych. Ten prosty i skuteczny chwyt umożliwił szybkie ustalenie danych bibliograficznych dzieł znajdujących się we
Wrocławiu, przez co mogą być one odnalezione przez użytkownika w istniejącej bazie danych.
AUSBLICK
Im April 2006 feiert die Europa-Universität Viadrina das 500-jährige Gründungsjubiläum ihrer Vorgängereinrichtung. Zu diesem Anlass
soll die alte Frankfurter Universitätsbibliothek in virtueller Form wieder erstehen. Dazu
werden ab Oktober 2005 die Räumlichkeiten der Bibliothek anhand des alten Bildmaterials
rekonstruiert und am Computer visualisiert. Im Gebäudeinneren wird sich der Nutzer in
virtuellen Bibliotheksräumen bewegen und auf Bücherregale zugreifen können. Die
Verteilung der Bücher in den Regalen reflektiert die tatsächliche frühere Situation im
Lesesaal. Beim Klick auf einen Buchrücken öffnet sich die entsprechende eingescannte
Katalogkarte mit der Titelseite des Buchs, die in diese Anwendung eingebunden wird. Die
Darstellungen der heute nicht mehr erhaltenen Bücher verweisen beim Anklicken lediglich
auf einen Eintrag aus den Datenbankdaten. Eine Auswahl aus den ermittelten
Buchbeständen soll in einer späteren Projektphase (ab 2006) digitalisiert und umfassend
bibliographisch erschlossen werden. Hierfür ist ein gemeinsamer Förderantrag mit der
Universitätsbibliothek Wrocław in Vorbereitung. Die vollständig digitalisierten Bücher werden dann ebenfalls mit der Titeldatenbank
verknüpft, so dass man nach einer Recherche in der Datenbank direkt auf die digitalen Inhalte zugreifen und die Bücher am Bildschirm

durchblättern kann. Die Digitalisate sollen parallel in die virtuelle Frankfurter Bibliothek sowie in den OPAC der Universitätsbibliothek
Wrocław eingebunden werden.
EFEKTY
W kwietniu 2006 r. Uniwersytet Europejski Viadrina świętuje 500-lecie powstania pierwszej frankfurckiej uczelni. Z tej okazji ma zostać
zaprezentowany projekt wirtualnego odtworzenia starej biblioteki uniwersyteckiej Viadriny. Począwszy od października 2005 r. zostaną w
tym celu odtworzone i komputerowo zwizualizowane pomieszczenia biblioteki, posługując się istniejącymi grafikami. Użytkownik będzie
mógł poruszać się wewnątrz tych pomieszczeń oraz korzystać z regałów bibliotecznych. Ustawienie książek na półkach wirtualnej
biblioteki będzie odpowiadało sytuacji sprzed rozwiązania frankfurckiej uczelni. Klikając w grzbiet danej książki będzie można obejrzeć jej
stronę tytułową (sporządzoną na podstawie kserokopii znajdujących się we Wrocławiu). W wypadku książek nieodnalezionych
użytkownik będzie miał jedynie możliwość zapoznać się z ich danymi bibliograficznymi zawartymi w bazie danych. Następnie (począwszy
od roku 2006) zostaną zdygitalizowane wybrane książki oraz sporządzone dokładne wpisy bibliograficzne. We współpracy z BUWr
zostanie przygotowany odpowiedni wniosek o dotację pozwalający na sfinansowanie tego przedsięwzięcia. Wszelkie dane uzyskane w
ten sposób zostaną powiązane z bazą danych sporządzoną w ramach projektu. Tym samym możliwe będzie przewertowanie na ekranie
komputera tych książek, odnalezionych uprzednio za pomocą bazy danych. Cyfrowe dane wszystkich książek będzie można odnaleźć
zarówno poprzez strony biblioteki Uniwersytetu Viadrina jak i w OPAC-u Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu.
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