
 

 

ZESPÓŁ 

 
(II-7/3) 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Polskiego 

w Rapperswilu 

 

Biblioteka MP w Rapperswilu 

 

 
(1978-…) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Rapperswil 2018 



Spis treści: 

 

1. Biuro Prasowe 

Teksty artykułów do wykorzystania w prasie,  

 

1977-1978, mszp., j. pol., l., s. 33  

 

2. Komisja biblioteczna 

Projekt regulaminu, posiedzenia,  

 

1983-1986, mszp., druk, j. niem., j. pol., l., s. 47  

 

3. Biuro Prasowe 

Adresy odbiorców materiałów prasowych i innych o Rapperswilu, 

Projekt listu do redakcji pism emigracyjnych, 

 

1978-1984, mszp., druk, j. niem., j. pol., l., s. 48  

 

4. Klasyfikacja wydawnictw przyjętych w „Przewodniku Bibliograficznym” 

- wypisy z Podręcznego Słownika Bibliotekarza,  

- wycinki prasowe,  

- notatki własne,  

 

1960, mszp., l., j.pol., s. 19     

 

 



5. Uroczystość Otwarcia Biblioteki MP w Rapperswilu 

 

1987, mszp., druk, j. pol., s. 5  

 

6. Biuro Prasowe 

- korespondencja,  

 

1977-1982, mszp., druk, j. pol., l., s. 46  

 

7. Korespondencja  

 

1984, mszp., j. pol., l., s. 27  

 

8. Uroczystości, wieczory literackie, spotkania 

 

1987-1988, mszp., l., j. pol., s. 3,  

 

9. Wycinki, kwerendy  

dot., poloniców przechowywanych w bibliotekach  i archiwach szwajcarskich, 

 

1980-1983, druk, j. niem., l., s. 55 + 24  

 

10. Druki ulotne 

Wydawane przez Bibliotekę „Informacja” nr 1-3 

 

1986, druk, j. niem., j. pol., l., s. 14 



11. Zamówienia na książki, 

- dary, 

- projekty formularzy, 

 

1982-1988, druk, mszp., j. niem., j. pol., l., s. 63  

 

12. Notatki do prasy, wycinki prasowe 

 

1987, druk, ksero, j. niem., j. pol., l., s. 16  

 

13. Zakres zbiorów Biblioteki 

- spis książek przeznaczonych do sprzedaży, 

- nowości, 

 

1979-1989, druk, j. niem., j. pol., l., s. 20  
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