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              Biblioteka posiada bardzo bogaty księgozbiór liczący  ponad 30 tys. woluminów wydawanych 

  od XIX wieku, aż do obecnej chwili. W zbiorach znajdują się najlepsze wydawnictwa europejskie: 

Verlag, Peters,  Universal Edition, Bärenreiter, Schott s Söhne, Gebethner i Wolff , Casa Ricordi  

oraz wiele innych. Biblioteka posiada zbiory polskich wydawnictw już nieistniejących: w Kijowie – 

L. Idzikowskiego, w Krakowie T. Gieszczykiewicza, w Poznaniu – K.T. Barwickiego, M.I. Weigta, 

w Warszawie – Wydawnictwo Muzyczne Arcta, Gebenthnera i Wolfa, F. Gumińskiego, Towarzystwa 

Wydawniczego Muzyki Polskiej.  Ponadto biblioteka posiada w swoich zbiorach wydawnictwa: 

z Cieszyna - Księgarni „Kresy”, z Królewskiej Huty - A. Gaertnera, z Katowic – Księgarni 

i Drukarni Katolickiej Spółki Akcyjnej oraz Bratniej Pomocy Studentów Państwowej Wyższej Szkoły 

Muzycznej.

               Gromadzenie księgozbioru trwało latami od  momentu powstania szkoły,

o czym świadczą znaki własnościowe  – pieczątki, które znajdują się w zbiorach bibliotecznych.

              Zbiory biblioteczne pozyskiwane były i są poprzez: zakupy, dary od osób prywatnych  

(mieszkańców Katowic i okolic), dary od uczniów, absolwentów   i pedagogów szkoły obecnych 

jak i już nie żyjących (Emmy Baszak, Ady Elektorowicz, Bazylego Matysiaka, Marii Kowalskiej-

Marzeckiej, Felicji Kotyczki).



Szkoła Muzyczna Niższa, Średnia i Umuzykalniająca 
im. M. Karłowicza w Katowicach

1 września1946 Zarządzeniem Ministra Kultury i Sztuki przekształcono "Kursy Muzyczne" 
prowadzone od roku przez wybitnych pedagogów katowickiej Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej  
na Niższą, Średnią i Umuzykalniającą Szkołę Muzyczną im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach.



W 1949 roku nastąpiło przeniesienie szkoły na ul. Wita Stwosza 17 
obecnie znajduje się tam Seminarium Duchowne.

Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach



1 kwietnia w 1950 nastąpiło upaństwowienie szkoły. 
Decyzją Ministra Kultury i Sztuki Szkoła otrzymała nazwę: 

Państwowa Szkoła Muzyczna (stopień podstawowy z działami: dziecięcymi i młodzieżowymi)
 oraz Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna (z wydziałami: instrumentalnymi i wokalnymi).

Państwowa Średnia Szkoła Muzyczna 
im. M. Karłowicza w Katowicach ul. Wita Stwosza17 



7 marca 1953 roku 
Rada Państwa i Rada Ministrów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej

 zmieniły nazwę miasta Katowice na Stalinogród.

Państwowa Szkoła Muzyczna im. M. Karłowicza 
w Stalinogrodzie ul. Wita Stwosza 17



Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st.
im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach

19 czerwca 1968 roku szkoła rozpoczęła swoją działalność w nowym budynku, 
który jest Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego, 

wybudowanego ze składek społecznych na ul. Teatralnej 16 i mieści się tam do dziś.
1 września 1985 roku decyzją Ministra Kultury i Sztuki szkoły

 stopnia podstawowego i średniego  połączone zostały w jedną:
Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach



Książka wydana w Poznaniu w 1873 roku Nakładem Księgarni Jana Konstantego Żupańskiego.
 Jest to pierwsza polska  książka biograficzna Fryderyka Chopina. Publikacja dedykowana jest: 

„Jaśnie Wielmożnemu Ignacemu Hrabi na Samostrzelu Bnińskiemu i oioniom świętej pamięci brata 
Jego Jana nieudolną tę pracę jako dowód najgłębszej czci i niewygasłej pamięci ofiaruje autor”. 

Marceli Antoni Szulc: Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne. 
Przyczynek do życiorysu i oceny kompozycji artysty.



Publikacja zawiera fragmenty listów Chopina oraz autografy  muzyczne.



Marceli Antoni Szulc: Fryderyk Chopin i utwory jego muzyczne. 
Przyczynek do życiorysu i oceny kompozycji artysty .

Książka wydana w Petersburgu w 1899 roku nakładem Kazimierza Grendyszyńskiego. 
Wydana z Serii Życiorysy Sławnych Polaków Nr. 7. 

Ferdynand Hoesick polski księgarz i wydawca, pisarz, historyk literatury, muzykograf,
 redaktor naczelny „Kuriera Warszawskiego”. 

Większość swojego życia poświęcił narodowemu muzycznemu wieszczowi Fryderykowi Chopinowi. 



Robert Schumann: Sämmtliche Lieder für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. 
Bd. 1.  Revidert von Alfred Dörffel 

Pozycja wydana w Leipzig w Edition Peters.  
Data publikacji nie została zidentyfikowana.



Egzemplarz znajdujący się w Bibliotece szkolnej posiada dwa znaki własnościowe - podpisy właścicieli: 
„W. Zejeker Juli 1895”, drugi, którego trudno odczytać z datą 1899. 

Wpisy świadczą, że zbiór ten jest wydany pod koniec XIX wieku.



Głos i jego kształcenie w sztuce śpiewu. Zbiór pożytecznych wiadomości 
dla artystów śpiewaków, początkujących i artystów dramatycznych. 

Książkę opracował  Witold Aleksandrowicz artysta śpiewak były profesor śpiewu 
w Mediolanie . Wydana została w Warszawie w 1893 roku. 

Brak wydawnictwa.



Giacomo Puccini: Madama Butterfly. 

Wydana w Mediolanie w 1904 roku w Wydawnictwie Ricordi.  
Jest to partytura Song and Piano wydana na premierę pierwszej wersji opery, 

która miała miejsce 17 lutego 1904 w mediolańskiej La Scali. 



Każdy egzemplarz zawiera dedykację dla Reginy Eleny
 (chodzi prawdopodobnie o królową Włoch Elenę Czarnogóry)

oraz autograf Pucciniego pod zdjęciem. 



Aleksander Różycki:  Elementarna szkoła ABC na fortepian op. 50 

Wydana  w Warszawie w Wydawnictwie Eugeniusza Kuthana w 1908 roku. 
Jest to pierwsze wydanie podręcznika Elementarnej szkoły ABC na fortepian 

napisanego przez Profesora Warszawskiego Konserwatorium Muzycznego Aleksandra Różyckiego.



Wydana w Warszawie w 1928 roku w Wydawnictwie Gebethnera i Wolffa.
 Jest to biografia Ludomira Różyckiego, polskiego kompozytora, zaliczanego do twórców Młodej 

Polski. Mając finansowe wsparcie księcia Władysława Lubomirskiego Ludomir Różycki wraz z Karolem 
Szymanowskim, Grzegorzem Fitelbergiem oraz Apolinarym Szelutą w 1905 roku 

założyli Spółkę Nakładową Młodych Kompozytorów Polskich.

Adam Wieniawski: Ludomir Różycki. Z 17 ilustracjami i 11 przykładami nutowemi. 



Publikacja wydana w Glasgow 17 kwietnia w 1944 roku w Książnicy Polskiej. 
Opracowanie angielskie Jan Śliwiński. 

Mieczysław Karłowicz patron szkoły był kompozytorem i dyrygentem. 
Autorem ponad 101 pieśni oraz różnych utworów orkiestrowych, w tym 6 poematów symfonicznych 

Karłowicz był jednym z pionierów polskiego taternictwa, działał w Towarzystwie Tatrzańskim, 
publikował artykuły i fotografie ze swoich górskich wędrówek. W miejscu tragicznej śmierci 
Karłowicza, u stóp Małego Kościelca, znajduje się dziś poświęcona kompozytorowi tablica 

pamiątkowa.

 

Mieczysław Karłowicz: Sześć pieśni op. 3.



 
Pozycja wydana nakładem autora w Cieszynie w1910 roku. 

Andrzej Hławiczka był nauczycielem, organistą ewangelickim, zbieraczem pieśni ludowych 
oraz jednym z pionierów przedwojennej kultury muzycznej Śląska Cieszyńskiego. 

Andrzej Hławiczka: Harfa. 100 pieśni na chór męski.



Wydany w Królewskiej Hucie w 1924 roku nakładem A. Gaertnera. 
Stanisław Bieniosek był nauczycielem śpiewu w Państwowym Gimnazjum Matematyczno 

Przyrodniczym w Królewskiej Hucie. 
Publikacja jest wyjątkowa, zawiera ona dedykację dla Profesora Franciszka Rylinga: 

„Wielmożnemu Panu Profesorowi Franciszkowi Rylingowi 
świetnemu kierownikowi chóru i kompozytorowi z wyrazami głębokiego szacunku. 

Chorzów 12.12.1961 St. Bieniosek”

Stanisław Bieniosek : Śpiewnik na chór mieszany Z. 1.



                 Biblioteka szkolna nie jest samoistną instytucją – jest pracownią szkolną.  
Nie posiada wyodrębnionych magazynów. Wypożyczalnia, czytelnia i magazyny stanowią jedno 
pomieszczenie.  Biblioteka szkolna służy realizacji programów nauczania i wychowania, edukacji 
kulturalnej i informacyjnej dzieci i młodzieży oraz kształceniu i doskonaleniu nauczycieli.
Czytelnikami biblioteki są:
- nauczyciele i uczniowie,
- pracownicy administracyjni,
- nauczyciele i słuchacze Konserwatorium Muzycznego.
Zadania biblioteki szkolnej to przede wszystkim: gromadzenie, opracowanie i udostępnianie 
zbiorów bibliotecznych oraz prowadzenie zajęć bibliotecznych.

Biblioteka Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Mieczysława Karłowicza w Katowicach



               W pomieszczeniu biblioteki szkolnej panuje zmienna temperatura
 i nieodpowiednia wilgotność powietrza, co stanowi zagrożenie dla zbiorów. 
Higrometry wskazują 37-40 procent wilgotności. 
                W  przyszłości planowany jest zakup profesjonalnego nawilżacza-oczyszczacza 
powietrza, którego zakup zatwierdziła Dyrektor Szkoły.

Zbiory biblioteki szkolnej  z XIX, XX i XXI wieku



         Stanowisko pracy bibliotekarza. 

           W tym miejscu bibliotekarz gromadzi, opracowuje, udostępnia oraz prowadzi prace 
konserwatorskie zbiorów bibliotecznych.



         Do naprawy używano wszelkiego rodzaju taśm biurowych, których kwasowość okazała się 
zabójcza dla papieru, powstały przebarwienia w wyniku reakcji kleju z papierem, wraz z upływem czasu 
taśmy zesztywniały i zaczęły odpadać. Taśm biurowych nie można usunąć, co uniemożliwia właściwą 
konserwację zbiorów. 

Zbiory biblioteki zniszczone poprzez złą technikę naprawy.



            

           Dyrektor Szkoły dba o dorobek piśmienniczy i chce go zachować w jak najlepszym stanie.
Dla najlepszych wydawnictw do konserwacji zbiorów szkoła zakupuje specjalistyczne taśmy 
naprawcze, które posiadają odpowiednie PH, są bezkwasowe i klej nie reaguje z papierem. 

Przykład naprawy zniszczonego egzemplarza nut taśmami specjalistycznymi.



          Innym czynnikiem wpływającym na niszczenie zbiorów w bibliotece jest nieumiejętne 
i nieostrożne korzystanie z woluminów  przez czytelnika. 
Czytelnik w dobrej wierze wykonuje notatki, które ułatwiają mu naukę gry na instrumencie lub 
opisuje ćwiczenia z przedmiotów teoretycznych. Niestety czytelnicy w ten sposób niszczą zbiory. 
Najgorsze są trwałe zniszczenia: wykonane wpisy długopisem, cienkopisem, których nie można 
już usunąć oraz wyrwane strony lub naderwane kartki.

Zbiory zniszczone przez czytelników. 



            W bibliotece wiele egzemplarzy wymaga naprawy. 
Bibliotekarz stara się doprowadzić zniszczone egzemplarze do użytku:
-  wykonuje naprawy kartek i okładek,
-  wykonuje nowe okładki,
-  oczyszcza ze starego kleju i taśm,
-  na nowo skleja zbiory.

Przykład klejenia egzemplarza nut.
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