Biblioteka Sejmowa

NOTY
O SENACIE

Biblioteka Sejmowa jest bibliotek¹ naukow¹. Jej dzia³alnoœæ s³u¿y
przede wszystkim zaspokajaniu potrzeb Sejmu i Senatu, klubów parlamentarnych, pos³ów i senatorów, s³u¿b badawczych parlamentu oraz
innych pracowników Kancelarii Sejmu i Senatu. Ze zbiorów i us³ug BS
mog¹ tak¿e korzystaæ pracownicy nauki oraz wszyscy zainteresowani
problematyk¹ parlamentarn¹. W krajowym systemie bibliotecznym pe³ni
funkcjê centralnej biblioteki legislacyjnej.
Biblioteka Sejmowa jest jednostk¹ organizacyjn¹ Kancelarii Sejmu.
W jej sk³ad wchodz¹ tak¿e Archiwum Sejmu i Wydzia³ Muzealiów.
Powstanie Biblioteki Sejmowej ³¹czy si¹ z odzyskaniem w 1918 r.
niepodleg³oœci przez Pañstwo Polskie i wyborami do parlamentu
w 1919 r. Zosta³a ona utworzona pod koniec tego roku, a po licznych
zmianach organizacyjnych pe³ni³a funkcjê zarówno biblioteki, jak i archiwum Sejmu i Senatu.
Ksiêgozbiór, wzbogacany materia³ami Sejmu i Senatu oraz drukami urzêdowymi, a tak¿e nabytkami z zakresu prawa, nauk spo³ecznych, ekonomicznych i historycznych, liczy³ w 1939 r. 78 tys. woluminów. Podczas po¿aru
budynku Sejmu we wrzeœniu 1939 r. czêœæ zbiorów sp³onê³a, a ocala³e 62 tys.
woluminów Niemcy wywieŸli do Berlina, gdzie zaginê³y w okolicznoœciach
dot¹d nie wyjaœnionych. Jedynie nieznaczna czêœæ zbiorów, z³o¿ona pod koniec wojny w czeskim zamku Housce, wróci³a do Polski.
Po wojnie, jako biblioteka jednoizbowego wówczas parlamentu,
otrzyma³a nazwê „Biblioteki Sejmowej” i rozpoczê³a kszta³towanie
swoich zasobów praktycznie od pocz¹tku.
Zbiory materia³ów bibliotecznych (ponad 500 000 jednostek)
sk³adaj¹ si¹ z dwóch odrêbnych fizycznie kolekcji, ró¿ni¹cych siê pochodzeniem, charakterem i lokalizacj¹. Pierwsza z nich – tzw. zbiory
g³ówne – zawiera materia³y zwi¹zane z podstawow¹ funkcj¹ Biblioteki
Sejmowej jako biblioteki parlamentarnej, gromadzone od pocz¹tku jej
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istnienia. Trzon drugiej stanowi, w³¹czony do niej w 1991 r., ksiêgozbiór Archiwum Lewicy Polskiej
(poprzednio: Centralne Archiwum KC PZPR), licz¹cy 145 000 woluminów, przechowywany i udostêpniany w Wydziale Zbiorów Historii Spo³ecznej BS.
Archiwum Sejmowe zosta³o utworzone jako pañstwowe archiwum wyodrêbnione w 1991 r.; w ramach reorganizacji Kancelarii Sejmu w 1993 r. zosta³o w³¹czone do Biblioteki Sejmowej na prawach
jednego z jej wydzia³ów.
Archiwum Sejmowe gromadzi dokumentacjê archiwaln¹ powsta³¹ w toku dzia³alnoœci Sejmu i jego
organów, tj. protoko³y posiedzeñ Sejmu, Prezydium Sejmu, komisji i podkomisji sejmowych, zapisy
ustaleñ Konwentu Seniorów, dokumentacjê ustaw i uchwa³ Sejmu oraz interpelacji i zapytañ poselskich, druki sejmowe, sprawozdania stenograficzne z posiedzeñ Sejmu itp., a tak¿e nagrania dŸwiêkowe i wideofoniczne obrad Sejmu i komisji sejmowych. Jako depozyt traktowana jest dokumentacja
archiwalna wytworzona przez kluby parlamentarne i ko³a poselskie, biura i zespo³y poselskie oraz
Polsk¹ Grupê Unii Miêdzyparlamentarnej.
Archiwum pe³ni ponadto funkcjê archiwum zak³adowego Kancelarii Sejmu. Do Archiwum Sejmowego nale¿y tak¿e pozyskiwanie oraz przygotowanie edycji zróde³ archiwalnych do historii parlamentaryzmu polskiego.
Zbiory eksponatów muzealnych zwi¹zanych z histori¹ parlamentaryzmu polskiego zaczêto gromadziæ systematycznie od 1985 r., w nastêpstwie uchwa³y Prezydium Sejmu dotycz¹cej utworzenia Muzeum Sejmu Polskiego.
W zbiorach wydzia³u znajduj¹ siê przedmioty sztuki (obrazy, grafika, rysunki, plakaty), dokumenty
(stare druki, rêkopisy, ulotki wyborcze itp.) oraz numizmaty obrazuj¹ce historiê parlamentaryzmu polskiego od XV w., a tak¿e bogaty zbiór fotografii z okresu mi¹dzywojennego i powojennego. Na bazie
tych eksponatów tworzone s¹ m.in. wirtualne wystawy tematyczne.
Opracowane na podstawie stron internetu: www. sejm gov.pl. Dane z 23.02.1998 r.
z póŸniejszymi zmianami

