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76 lat temu – 5 maja 1829 r. Edward hrabia Raczyński przekazał mieszkańcom
Poznania pierwszą w Wielkopolsce publiczną bibliotekę - dostępną dla każdego
bez względu na pochodzenie społeczne, wykształcenie czy narodowość.
Klasycystyczny budynek, wzorowany na wschodniej fasadzie paryskiego Luwru,
wybudowany za ogromną jak na ówczesne czasy sumę 120 tysięcy talarów, dotrwał w
prawie niezmienionym kształcie do II wojny światowej. Do dzisiaj nie znamy nazwiska
architekta, wiemy tylko, iż projekt powstał we Włoszech. Oprócz ciekawej kolumnady,
osłaniającej ciągnącą się przez cały budynek niszę (uformowaną w sposób niespotykany
dotąd na ziemiach polskich), gmach Biblioteki Raczyńskich jest również jednym z
pierwszych obiektów, w którym zastosowano żelazo (coraz częściej wykorzystywane w
ówczesnej Europie jako element konstrukcyjny i zdobniczy). Początkowo Raczyński
ukrywał przed władzami pomysł budowy biblioteki, a tajemnicę wyjawił dopiero
zwiedzający Poznań w 1822 r. Heinrich Heine, w opublikowanej w Berlinie pt. „Űber
Polen” relacji z tej podróży. Władze jeszcze długo po otwarciu niechętnie pisały o
bibliotece, określając ją w oficjalnych dokumentach jako „pałac”. Zarząd Biblioteki
przekazał fundator w ręce Kuratorium, w którym zasiadali m.in. on sam oraz jego syn
Roger. Po śmierci Rogera w 1864 r. Kuratorium wyrugowało z Biblioteki jego syna –
Edwarda, dzierżawiąc sale Biblioteki bankom – najpierw Bankowi „Tellus”, a potem
„Siegmund Wolf i S-ka”. Odtąd aż do 1918 r. nasilały się tendencje germanizacyjne.
Jednakże udało się zachować polski charakter Biblioteki dzięki przewadze Polaków w
gronie czytelników i napływowi polskich książek, głównie z darów. Zaczątkiem
księgozbioru były polonica – zbiory rodziny Raczyńskich oraz dar Konstancji z Potockich
– żony fundatora, która podarowała bibliotece księgozbiór złożony z 1680 tomów, w
tym cenne zbiory rękopisów, starodruków od XV w. zakupione od Juliana Ursyna
Niemcewicza. Zbiory systematycznie powiększano – m.in. o dzieła pochodzące z
likwidowanych przez rząd pruski klasztorów. W chwili otwarcia księgozbiór liczył 13 tys.
tomów, a Fryderyk Wilhelm III przyznał Bibliotece bezpłatny egzemplarz obowiązkowy z
terenu Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Na utrzymanie i rozwój Biblioteki przeznaczył
Edward Raczyński fundusz w wysokości 120 tys. zł oraz utworzył kapitał ruchomy
wynoszący 12 tys. zł.
W okresie zaborów Biblioteka była placówką, z której korzystali uczeni, działacze
społeczni i oświatowi oraz uczniowie Gimnazjum św. Marii Magdaleny. Czytelnia była
otwarta codziennie (oprócz niedziel i świąt) w godzinach od 17 do 20. Wraz z
odzyskaniem przez Polskę niepodległości biblioteka nabrała wyłącznie polskiego
charakteru – od 1924 r., z inicjatywy Cyryla Ratajskiego utrzymanie Biblioteki przejęło
Miasto. W okresie międzywojennym systematycznie powiększano zbiory (z 50 tys.
woluminów w 1918 r. do 165 tys. w 1939 r.), zwiększyła się również liczba czytelników
(z 20 tys. czytelników w 1922 r. do ponad 50 tys. czytelników w 1937 r.).
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Podczas II wojny światowej Biblioteka dostępna była wyłącznie dla Niemców.
Najcenniejszą część zbiorów (3 tys. inkunabułów i 17 tys. starodruków), w obawie
przed nalotami aliantów na Poznań wywieziono w 1943 r. do pałacu w Obrzycku –
majątku komisarycznego dyrektora Biblioteki, Joseph'a Raczynskiego, pochodzącego ze
zniemczonej gałęzi Raczyńskich. Niestety przetransportowane w styczniu 1945 r., do
Grossgraben pod Dreznem,
zbiory kartograficzne Biblioteka odzyskała
zdekompletowane i uszkodzone. Podczas walk o Poznań w styczniu 1945 r. książki
służyły Niemcom jako przesłony w oknach. 5 lutego 1945 r. Niemcy wysadzili budynek,
a liczący ponad 200 tys. tomów księgozbiór spłonął. Po wojnie usytuowano Bibliotekę w
budynku szkolnym przy ul. Czerwonej Armii 65 (obecnie Św. Marcin). Przystąpiono do
zgromadzenia ocalałego księgozbioru oraz kompletowania materiałów ikonograficznych,
niezbędnych do rekonstrukcji budynku. Dopiero w 1949 r, rozpoczęto prace związane z
odgruzowaniem, a właściwą odbudowę zapoczątkowano cztery lata później według
projektu wykonanego w pracowni Centralnego Biura Projektów Architektonicznych i
Budowlanych przez inż. arch. Janinę Czarnecką. Odbudowa Biblioteki finansowana była
z Funduszu Odbudowy Stolicy i Kraju. Istotną różnicą w odbudowywanym gmachu w
stosunku do pierwotnego było umieszczenie konstrukcji żelbetonowych zamiast
drewnianych wiązań dachu i stopów. Renowację budynku zakończono 3 maja 1956 r. ,
prace sztukatorskie – 1 września, a przeprowadzka do zrekonstruowanego gmachu
nastąpiła 3 września 1956 r. Rok wcześniej przed frontonem Biblioteki ustawiono
pomnik Higei (przedstawia Konstancję Raczyńską zd. Potocką). Warto jednak dodać, że
istniała koncepcja zlokalizowania tam pomnika Adama Mickiewicza, który ostatecznie
stanął na placu jego imienia. Kiedy w 1998 r. przeprowadzono kompleksowy remont
Biblioteki Raczyńskich – pojawiła się możliwość skorygowania błędu kolorystycznego,
który polegał na wprowadzeniu po wojnie czerwieni w podcienia kolumnady. Wykazano
bowiem, że w XIX w. budowla miała kolory monochromatyczne piaskowe,
przypominające swój pierwowzór – wschodnią fasadę Luwru.
Obecnie stan księgozbioru liczy ponad 1,6 mln woluminów, a z Biblioteki korzysta co
piąty poznaniak. Co roku rejestruje się ok. 100 tys. czytelników. Przeciętnie w ciągu
roku jeden czytelnik wypożycza 25 książek w filiach dla dorosłych i 21 książek dla dzieci.
Corocznie czytelnicy wypożyczają w sumie ponad 3 miliony książek. Do najcenniejszych
zbiorów znajdujących się w Bibliotece Raczyńskich należą rękopisy, spośród których
najstarsze pochodzą z XIII w. (m.in. rękopis pergaminowy z klasztoru cystersów w
Paradyżu), listy królów polskich do rodziny Radziwiłłów z XVI i XVII w., atlasy z XVXVIII w. oraz jedyny zachowany egzemplarz kancjonału husyckiego z 1541 r. W skład
Biblioteki wchodzi 58 placówek (Biblioteka Główna, Centralna Wypożyczalnia, Muzeum
Literackie H.Sienkiewicza, Pracownia – Muzeum J.I. Kraszewskiego, Ośrodek
Dokumentacji Wielkopolskiego Środowiska Literackiego, Mieszkanie-Pracownia
K.Iłłakowiczówny, Izba Pamięci J.Pertka, Oddział Biblioteki Raczyńskich w Sapowicach),
w tym 51 filii bibliotecznych – 19 dla dorosłych, 12 dla dzieci i 20 łączonych). Biblioteka
prowadzi działalność wystawienniczą, wydawniczą i naukową oraz organizuje spotkania
literackie i imprezy kulturalno-oświatowe w filiach. Od 1993 r. w Bibliotece
organizowane są Poznańskie Przeglądy Nowości Wydawniczych, których celem jest
promocja książek z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej (laureatami
przeglądów byli m.in. Zygmunt Kubiak, Olga Tokarczuk, ks. prof. Józef Tischner).
Jednym z wielu konkursów (9. edycja w 2004 r.), współorganizowanych przez Bibliotekę
jest Konkurs im.Arkadego Fiedlera o Nagrodę „Bursztynowego Motyla”, która jest
przyznawana za książkę o tematyce podróżniczej i krajoznawczej, a uroczyste wręczenie
nagrody ma miejsce w Muzeum A.Fiedlera w Puszczykowie.
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Dużym prestiżem cieszy się również Konkurs im.Józefa Łukaszewicza (pierwszego
dyrektora Biblioteki) na najlepszą książkę o tematyce poznańskiej.
W 2004 r. Biblioteka obchodziła Jubileusz 175-lecia. Towarzyszyły mu okolicznościowe
wystawy, m.in..: „Biblioteka Raczyńskich – pamiątki i wspomnienia. W 175.Rocznicę
powstania Biblioteki Raczyńskich” w Pracowni-Muzeum J.I.Kraszewskiego oraz
okolicznościowe wydawnictwa. Instytucja powiększyła się również o nową siedzibę filii
dla niewidomych przy ul. Mielżyńskiego 27/29. Pomimo tak ważnej roli upowszechniania
kultury poważnym problemem placówki jest niewystarczająca powierzchnia lokalowa.
Edward Raczyński przewidział, że po jego śmierci budynek okaże się za mały na
powiększające się zbiory i dlatego zakupił teren przylegający do biblioteki pod jej dalszą
zabudowę. O rozbudowie obiektu myślano już przed I wojną światową (takie plany miał
nadburmistrz Poznania Wilms, jednakże wybuch wielkiej wojny je uniemożliwił) oraz w
latach 30., 60. i 70. XX w. Sytuacja diametralnie zmieniła się w latach 90. Wolę
fundatora zmieniły w 1993 r. ówczesne władze województwa wielkopolskiego,
przekazując w wieczyste użytkowanie teren przeznaczony pod rozbudowę
Telekomunikacji Polskiej S.A., która w 1998 r. rozpoczęła starania o budowę biurowca w
sąsiedztwie Biblioteki. Decyzja ta spowodowała protest Dyrekcji historycznej placówki,
ale również zaktywizowała wiele osób, podejmujących inicjatywy mające na celu
ochronę dziedzictwa fundatora Raczyńskiego (m.in. w 1999 r. swoją działalność
zainaugurowało Towarzystwo Przyjaciół Biblioteki Raczyńskich). Miasto już od paru lat
pragnie pozyskać tereny przekazane Telekomunikacji Polskiej, które miałyby być
przeznaczone pod rozbudowę Biblioteki Raczyńskich. Działka na której, miałby zostać
wybudowany nowy gmach to 4.904 m kw, 3.795 m kw to teren, który pragnie kupić
Miasto od Telekomunikacji S.A., resztę stanowi własność Miasta i Biblioteki. We
wrześniu 2004 r. Miasto przedstawiło Telekomunikacji S.A. ofertę zamiany gruntów przy
ul. 27 Grudnia i 3 Maja (działki przy Teatrze Polskim)
na teren przy Al.
Marcinkowskiego, na którym wg planów miałaby zostać wybudowana przyszła
biblioteka. Proponowane grunty miejskie miały 2998 m kw. i stanowiły własność Miasta
, a działka będąca w posiadaniu TP S.A. to aż 3775 m kw., jednak o klasyfikacji
„użytkowanie wieczyste”. Jednak do zamiany nie doszło, a Miasto otrzymało ofertę
kupna gruntu za kwotę 5,2 mln zł. W budżecie Miasta przeznaczono na ten cel 4,9 mln
zł, a w 2005 r. poznańscy radni postanowili zwiększyć kwotę o 300 tys. zł. Środki
miejskie są głównym źródłem finansowania inwestycji – w Wieloletnim Programie
Inwestycyjnym przewidziano na ten cel w sumie 32 mln zł. Dyrekcja Biblioteki zamierza
starać się również o środki unijne (wstępny wniosek został zarejestrowany w Urzędzie
Marszałkowskim), dotację z budżetu Państwa (Biblioteka Raczyńskich dysponuje tzw.
narodowym zasobem bibliotecznym) oraz środki partnera komercyjnego. W 2002 r.
władze Miasta powierzyły dyrekcji Biblioteki organizację rozbudowy instytucji. Dyrekcja
Biblioteki wraz z pomocą konsultantów arch. Michała Ankiersztajna i arch. Jarosława
Wrońskiego opracowała warunki konkursu oraz powołała Komisję Konkursową w
składzie: prof. dr inż. arch. Marek Budzyński, prof. dr hab.inż. arch. Marian Fikus, dypl.
inż. arch. Stefan Scholz, dr inż. arch. Michał Ankiersztajn, mgr inż. arch. Eugeniusz
Skrzypczak, mgr inż. arch. Jarosław Wroński, Włodzimierz Gorzelańczyk – dyr. Wydz.
Kultury i Sztuki UMP, Lech Polkowski – z-ca dyr. WkiSz UMP, Anna Chwalisz – z-ca dyr.
Biblioteki Raczyńskich, Wojciech Spaleniak – dyr. Biblioteki Raczyńskich.
Przewodniczącym komisji został mgr inż. arch. Tadeusz Pełeszuk – dyr. Wydziału
Urbanistyki i Architektury UMP. Ogólnopolski konkurs architektoniczny na budowę
nowego gmachu ogłoszono 20.08.2003 r.
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Warunki konkursowe stawiały przed uczestnikami dwa zadania: projekt musiałby
połączyć funkcję budynku bibliotecznego oraz części komercyjnej, która w przyszłości
przynosiłaby Bibliotece korzyści ekonomiczne, oraz powinien posiadać wysokie walory
architektoniczne tworząc z dotychczasowym budynkiem przy Pl. Wolności jednorodną
przestrzeń architektoniczną. Zasadą było, aby projektowana fasada była
podporządkowana elewacji zabytkowego budynku. Budynek powinien stwarzać
atmosferę zarówno do skupionej pracy z książką lub elektronicznymi nośnikami, jak i
tętniących imprez kulturalnych, wystaw czy prezentacji. Wyniki konkursu ogłoszono
12.12.2003 r. Na konkurs napłynęło 37 projektów, spośród których Komisja wybrała
zwycięski projekt oraz przyznała nagrody i wyróżnienia: I nagroda – JEMS Architekci Sp.
z o.o., Warszawa, II nagroda – Studio EL. Pracownia Projektowo-Realizacyjna,
Wrocław; III nagroda – Rar2.Laboratorium Architektury Jan Kubec, Ruda Śląska.
Wyróżnienia zdobyli: ATELIER PS Mirosław Polak, Marek Skwara S.C., Katowice;
Pracownia Autorska i Biuro Prawne H. J. Buszkiewicz Sp. z o.o., Poznań; Autorska
Pracownia Architektoniczna Jacek Bułat, Poznań; ATELIER LOEGLER Sp. z o.o., Kraków;
Biuro Projektów Lewicki Łatak, Kraków. Wyróżnienie honorowe otrzymało LA –
Laboratorium Architektury ze Szczecina. Parametry dla nowego budynku bibliotecznego
określono na 6.000 m kw pow. użytkowej (dla porównania: obecnie budynek biblioteki
przy ul. Wolności ma 1.061 m kw powierzchni użytkowej, a przy ul. Św. Marcin – 1.498
m kw). Projekt architektoniczny przewiduje powierzchnię ogólną 10.575,1 m kw, w tym
5.658,9 m kw powierzchni użytkowej; 763,6 m kw pow. użytkowej na funkcje związane
z działalnością placówki (księgarnia, galeria sztuki, kawiarnia z codzienną prasą); 915,3
m kw to korytarze, klatki schodowe, hole i windy; 610,9 m kw – zajmie zespół
pomieszczeń technicznych, a 2.624,4 m kw to powierzchnia przeznaczona na parkingi
podziemne dla użytkowników Biblioteki. Część komercyjna to 6.940 m kw powierzchni
ogólnej, w tym 3.154,6 m kw użytkowej.
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