ochrona i konserwacja

Gromadzone od średniowiecza

CIESZYŃSKIEGO DZIEDZICTWA PIŚMIENNICZEGO

C

ieszyn jest jedynym górno-

skiego dziedzictwa kultury. Współ-

śląskim miastem, w którym

cześnie są one własnością kilku

niemal w całości przetrwały

instytucji państwowych, samorzą-

gromadzone tu od stuleci zasoby

dowych i kościelnych, a mianowicie:

archiwalne oraz kolekcje biblioteczne

Książnicy Cieszyńskiej, Archiwum

cieszyńskie zbiory biblioteczne,

Państwowego, Muzeum Śląska

obejmujące dzieła związane

Cieszyńskiego, Parafii Ewangelicko-

z różnymi kręgami narodowymi

Augsburskiej i Konwentu Zakonu

i wyznaniowymi, reprezenta-

Bonifratrów w Cieszynie.

tywne dla wszystkich obecnych

Projekt „Ochrona i konserwacja

w kulturze europejskiej nurtów

cieszyńskiego dziedzictwa piśmienni-

ideowych, odzwierciedlają

czego”, realizowany we wszystkich

bogactwo i otwartość dawnej

ww. placówkach i obejmujący dzia-

kultury regionu, odsłaniając

łania prowadzone na wielu płasz-

jej europejskie źródła.

czyznach, od prac budowlanych

Stanowią więc potencjał,

poczynając, poprzez dostawy nowo-

którego właściwe wykorzystanie

czesnego wyposażenia, dezynfekcję,

może odegrać decydującą rolę

introligatorskie zabezpieczenie, opra-

w staraniach zmierzających

cowanie oraz digitalizację zbiorów,

do zapewnienia Cieszynowi wy-

a na konserwacji najcenniejszych

sokiej pozycji w życiu kultural-

książek kończąc, ma na celu pełne

nym i naukowym Górnego Ślą-

zabezpieczenie owej bogatej spu-

ska i całego kraju, a także

ścizny przed zniszczeniem oraz jej

w istotnym stopniu przyczynić

wprowadzenie do szerokiego obiegu

się do zwiększenia turystycznej

naukowego i kulturalnego.

atrakcyjności miasta.

Przedsięwzięcie, którego łączna

Prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk,

wartość wynosi 2 027 185 Euro,

dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej,
przewodniczący Rady Programowej
Książnicy Cieszyńskiej

sfinansowane zostało ze środków
o publicznej i prywatnej prowenien-

Mechanizmu Finansowego Europej-

cji, stanowiące nie tylko najważniej-

skiego Obszaru Gospodarczego oraz

szy zabytek piśmienniczej kultury

Promesy Ministra Kultury i Dzie-

regionu i podstawową bazę źródło-

dzictwa Narodowego. Jego realizacja

wą do badań nad jego przeszłością,

trwała od 1 kwietnia 2007 do marca

ale także istotny składnik europej-

2010 r.
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Czwartek, 4 marca 2010, godz. 17.00
Sala sesyjna ratusza, Cieszyn, Rynek 1

Czwartek, 4 marca 2010
Sala konferencyjna Książnicy Cieszyńskiej, Cieszyn, ul. Mennicza 46
09.00

Uroczyste podsumowanie projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”. W programie m. in.:
k ogłoszenie wyników konkursu na pracę pisemną poświęconą historii cieszyńskiej kultury piśmienniczej oraz ochronie i konserwacji
zbiorów bibliotecznych i archiwalnych
k podpisanie przez partnerów projektu porozumienia o kontynuowaniu współpracy w zakresie ochrony, konserwacji i udostępniania
cieszyńskiego dziedzictwa piśmieniczego

09.30

Środa, 3 marca 2010
Sala konferencyjna Książnicy Cieszyńskiej, Cieszyn, ul. Mennicza 46

10.50

Konferencja naukowa: „Między teorią a praktyką. Ochrona
zbiorów w małych bibliotekach i archiwach“

11.10

Otwarcie konferencji
Mgr. Libuše Holakovská (Praga): Systémy ochrany historických
knižních fondů v ČR, s přihlédnutím k možnostem malých
knihoven a k možnostem financování těchto aktivit
Drs. Bogusława van Slooten-Kazimierska (Haga): Ochrona zasobów kolekcji archiwalnych w Holandii
mgr Anna Czajka (Warszawa): Przepisy, zasady i normy ochrony zbiorów archiwalnych. Co zawierają, czego w nich nie ma
i jak z nich korzystać
ks. prof. dr hab. Jan Marecki (Kraków): Organizacja i normy
regulujące postępowanie ze zbiorami historycznymi w archiwach i bibliotekach kościelnych
mgr Ewa Potrzebnicka (Warszawa): Problematyka ochrony
zbiorów z XIX i XX wieku w Bibliotece Narodowej
prof. dr hab. Zdzisław Pietrzyk, mgr Aleksandra Cieślar (Kraków): Droga Biblioteki Jagiellońskiej do Jagiellońskiej Biblioteki Cyfrowej
mgr Dorota Sidorowicz, mgr Małgorzata Grocholska (Wrocław):
Konserwacja i digitalizacja zbiorów biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu
Dyskusja

11.30

12.00
12.30
13.00
13.30
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00

10.00
10.30

mgr Krzysztof Szelong (Cieszyn): Projekt „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”
mgr Bartosz Tyrna (Cieszyn): Organizacyjne i finansowe aspekty realizacji projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego
dziedzictwa piśmienniczego”
mgr Łucja Brzeżycka (Cieszyn): Projekt „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego” z perspektywy
konserwatora
mgr Katarzyna Kwaśniewicz (Katowice): Cele i założenia projektu, a jego realizacja w Archiwum Państwowym w Katowicach Oddział w Cieszynie. Metody zabezpieczania zbiorów
mgr Sylwia Macihorska (Cieszyn): Digitalizacja zbiorów w ramach projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”
mgr Jolanta Sztuchlik (Cieszyn): Opracowanie zbiorów w ramach projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”
Dyskusja

Piątek, 5 marca 2010
Sala konferencyjna Książnicy Cieszyńskiej, Cieszyn, ul. Mennicza 46
10.00
10.30
11.00
11.30
12.00
12.30

mgr Wojciech Chrościcki, dr Marzena Ciechańska (Warszawa):
Konserwacja zachowawcza jako forma świadomego działania
konserwatora-restauratora starych druków i rękopisów
mgr Izabela Zając (Warszawa): Fundacja Kultury i Dziedzictwa Ormian Polskich - problemy zabezpieczania i konserwacji
zbiorów fotograficznych
mgr Izabela Damulewicz (Toruń): Problemy zabezpieczania interwencyjnego i programowego w małych ośrodkach – bibliotekach kościelnych
dr Dorota Jutrzenka-Supryn (Toruń): Ochrona zabytkowych
zbiorów w Bibliotece Elbląskiej - profilaktyka i konserwacja
prof. dr hab. Leonard Ogierman (Katowice): Zabezpieczenie zbiorów w klasztorze oo. Paulinów na Jasnej Górze i na Skałce
w Krakowie
mgr Artur Hamryszczak (Lublin): Ochrona kościelnych dóbr
kultury na przykładzie Klasztoru Norbertanek w Imbramowicach

13.30
14.00

ks. dr Roman Dubec (Gorlice): Współczesne prawosławne biblioteki parafialne i problemy związane z opieką nad zabytkowymi księgozbiorami i archiwaliami
Dyskusja i podsumowanie konferencji

Czwartek, 4 marca 2010, godz. 12.00-16.00
Hall Książnicy Cieszyńskiej, Cieszyn, ul. Mennicza 46
Otwarcie „Szlaku cieszyńskich bibliotek zabytkowych“
W programie rotacyjne, powtarzane w jednogodzinnych odstępach zwiedzanie siedzib wszystkich partnerów Projektu, połączone z prezentacją ich
zbiorów oraz rezultatów projektu:
k Książnica Cieszyńska i Archiwum Państwowe Oddział w Cieszynie
k Biblioteka i Archiwum im. Tschammera przy Parafii Ewangelicko-Augsburskiej
k Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów
k Muzeum Śląska Cieszyńskiego
Imprezy towarzyszące:
Środa, 3 marca 2010, godz. 18.00
Café Muzeum, Cieszyn, ul. Regera 6
k „Na strunach harfy” - koncert harfowy w wykonaniu Ewy Jaślar-Walickiej (w programie muzyka harfowa od Baroku do Broadway’u)
3 marca – 25 kwietnia 2010
Galeria Książnicy Cieszyńskiej, Cieszyn, ul. Mennicza 46
k Wystawa: „Książki, które stworzyły Europę”
3 – 21 marca 2010
Cieszyn, płyta Rynku
k Wystawa planszowa: „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego dziedzictwa piśmienniczego”
Piątek, 5 marca 2010, godz. 15.00
Sala konferencyjna Książnicy Cieszyńskiej, Cieszyn, ul. Mennicza 46
k Autorska prezentacja przewodnika po cieszyńskich
zbiorach bibliotecznych i archiwalnych oraz cyklu
scenariuszy lekcji bibliotecznych poświęconych cieszyńskiemu dziedzictwu piśmienniczemu, przygotowanych przez dr. Henryka Hollendra

S z l a k c i e s z y ń s k i c h b i b l i o t e k z a b y t ko w yc h
Książnica Cieszyńska
ul. Mennicza 46
Archiwum Państwowe
w Katowicach
Oddział w Cieszynie
ul. Mennicza 46

Archiwum i Biblioteka
OO. Bonifratrów
w Cieszynie
pl. J. Londzina 1

Biblioteka Muzeum
Śląska Cieszyńskiego
ul. T. Regera 6
Biblioteka i Archiwum
im. Tschammera
pl. Kościelny 6

Lider projektu
Książnica Cieszyńska
ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn
www.kc-cieszyn.pl
Partnerzy Projektu
Archiwum Państwowe w Katowicach
Oddział w Cieszynie
ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn
www.katowice.ap.gov.pl
Biblioteka i Archiwum im. Tschammera
pl. Kościelny 6, 43-400 Cieszyn
www.biblioteka.cieszyn.org.pl
Archiwum i Biblioteka OO. Bonifratrów
w Cieszynie
pl. J. Londzina 1, 43-400 Cieszyn
www.bonifratrzy-archiwum.pl
Biblioteka Muzeum Śląska Cieszyńskiego
ul. T. Regera 6, 43-400 Cieszyn
www.muzeumcieszyn.pl
Menadżer Projektu
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw
Gospodarczych DELTA PARTNER
www.deltapartner.org.pl
Wsparcie udzielone przez Islandię,
Lichtenstein oraz Norwegię
poprzez dofinansowanie
ze środków Mechanizmu
Finansowego Europejskiego
Obszaru Gospodarczego
Zrealizowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego
Przedsięwzięcie realizowane
w ramach Jubileuszu 1200-lecia
legendarnego założenia Cieszyna

