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w dniach 18-19 czerwca br. odbyła się w Zakładzie Narodowym im. 
Ossolińskich we Wrocławiu II Międzynarodowa Konferencja Prowenien-
cyjna Kolekcje prywatne w zbiorach książki dawnej. Radę naukową kon-
ferencji stanowili: prof. dr hab. Paulina Buchwald-Pelcowa (Biblioteka 
Narodowa Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Marcin Cieński (Uniwer-

1 Miejska Biblioteka Publiczna w Jaworznie.

Il. 1. Program II Międzynarodowej Konferencji Proweniencyjnej. Pobrane 10 września 2019, z:
http://fundacjalanckoronskich.org/fundacja-lanckoronskich-objela-patronatem-
organizowana-przez-zaklad-narodowy-im-ossolinskich-we-wroclawiu-ii-miedzynarodowa-
konferencje-proweniencyjna-kolekcje-prywatne-w-zbiorach-ksiazki/
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sytet Wrocławski), dr Adolf Juzwenko (Zakład Narodowy im. Ossolińskich), 
dr Tomasz Makowski (Biblioteka Narodowa), prof. dr hab. Arvydas Pacevi-
čius (Vilniaus universitetas), dr Urszula Paszkiewicz (Warszawa), dr hab. 
Peter Sjökvist, prof. UU (Uppsala Universitetsbibliotek), dr hab. Ihor Sko-
czylas, prof. UKU (Ukrainskij katolickij universitet), dr hab. Jacek Soszyń-
ski, prof. PAN (Polska Akademia Nauk) i prof. dr hab. Anna Żbikowska-
Migoń (Uniwersytet Wrocławski). Natomiast sekretarzami konferencji 
były: dr Dorota Sidorowicz-Mulak i dr Agnieszka Franczyk-Cegła (Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich). Z kolei komitet organizacyjny tworzyły: dr 
Dorota Sidorowicz-Mulak, dr Agnieszka Franczyk-Cegła, mgr Alicja Kliber 
i dr Agnieszka Topolska (Zakład Narodowy im. Ossolińskich). 

II Międzynarodowa Konferencja Proweniencyjna Kolekcje prywatne 
w zbiorach książki dawnej została objęta patronatem Fundacji Lanckoroń-
skich i Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, a patronat medialny nad 
konferencją objęły „Spotkania z Zabytkami” i portal sbp.pl.

Ideą tego przedsięwzięcia było przedstawienie losów rozproszonych 
kolekcji prywatnych książki dawnej, pochodzących z terenów historycznie 
polskich (Rzeczpospolitej Obojga Narodów, Śląska i Pomorza). Referaty były 
uzupełniane prezentacjami, bogatymi w informacje faktograficzne i doku-
mentację fotograficzną. Wszystkie prelekcje stanowiły cenne źródło wiedzy, 
albowiem dotyczyły niezwykle wartościowych kolekcji lub pojedynczych 
cymeliów.

W celu uporządkowania przedstawionej tematyki, Organizatorzy pogru-
powali referaty w bloki, według krain historycznych Polski.

W pierwszym dniu konferencji prelegenci przedstawili łącznie 21 refe-
ratów w pięciu sesjach i trzech blokach tematycznych: Sesja główna, Zie-
mie wschodnie oraz Wielkopolska.

W drugim dniu spotkania obrady prowadzono również w pięciu 
sesjach, podzielonych na cztery bloki tematyczne: Ziemie centralne i pół-
nocne, Ziemie północne, Śląsk, Kraków i inne. Łącznie zostały wygłoszone 
23 referaty.

Przybyłych gości zagranicznych i polskich powitał Dyrektor Zakładu 
Narodowego im. Ossolińskich, dr Adolf Juzwenko, dziękując za udział i pod-
jęte tematy, nawiązując jednocześnie do I Konferencji i jej pozytywnego 
odbioru w środowisku. W Sesji głównej, którą moderował dr Adolf Juzwenko, 
zaprezentowano następujące referaty: Kolekcje prywatne w zbiorach Uni-
wersytetu Wileńskiego – litewskie badania z ostatnich 20 lat (prof. dr hab. 
Arvydas Pacevičius, Vilniaus Universitetas), Kierunki przemieszczeń książ-
kowych łupów wojennych z Polski do Szwecji (dr hab. Peter Sjökvist, prof. 
UU, Uppsala Universitetsbibliotek), Rękopisy z kolekcji Leona Pinińskiego 
(1857-1938) w zbiorach Ossolineum (dr Agnieszka Knychalska-Jaskulska, 
Zakład Narodowy im. Ossolińskich), Biblioteka Zygmunta Czarneckiego 
w Rusku – źródła do zawartości rozproszonej kolekcji (dr Urszula Paszkie-
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wicz, Warszawa), Biblie rękopiśmienne w zbiorach Baworowskich (dr hab. 
Jacek Soszyński, prof. PAN Instytut Historii Nauki PAN).

Sesja główna, stanowiąca wprowadzenie do pierwszego dnia konferen-
cji, komasowała referaty o niejednorodnej tematyce. Rozpoczął ją Arvydas 
Pacevičius, prezentując litewski dorobek badawczy ostatniego dwudziesto-
lecia w zakresie zasobów proweniencyjnych zbiorów Uniwersytetu Wileń-
skiego. Kierunki przemieszczeń książkowych łupów wojennych z Polski 
do Szwecji poddane zostały analizie przez Petera Sjökvista. Manuskrypty, 
pochodzące z kolekcji Leona Pinińskiego, a przechowywane obecnie w zbio-
rach Ossolineum, stanowiły przedmiot zainteresowania Agnieszki Knychal-
skiej-Jaskulskiej. Natomiast źródła do badań rozproszonych kolekcji nie-
zwykle cennej biblioteki Zygmunta Czarneckiego zaprezentowała Urszula 
Paszkiewicz. Sesję zakończyło omówienie przez Jacka Soszyńskiego Biblii 
rękopiśmiennych w zbiorach Baworowskich.

Sesja Ziemie wschodnie była podzielona na dwa bloki tematyczne. 
W pierwszym, moderowanym przez dr Urszulę Paszkiewicz, zaprezento-
wano następujące referaty: Książki z kolekcji Aleksandra Konstantego 
Batowskiego (1760-1841) w zbiorach Baworovianum we Lwowie (dr hab. 
Jolanta Gwioździk, Uniwersytet Śląski), Książki z puławskiej biblioteki 
Czartoryskich w zbiorach biblioteki krasiczyńskiej Sapiehów (mgr Stani-
sław Siess-Krzyszkowski, Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estre-
icherów), Księgozbiór Mikoszewskich h. Dąbrowa w zbiorach Biblioteki 
Narodowej Ukrainy im. Wernadskiego: historia, zawartość, prowenien-
cje (dr Irena Ciborowska-Rymarowicz, Biblioteka Narodowa Ukrainy im. 
W. I. Wernadskiego), Zbiory Józefa Kraińskiego z Bełza, w zbiorach osso-
lińskich (dr Dorota Sidorowicz-Mulak, Zakład Narodowy im. Ossolińskich), 
Stare druki z księgozbioru Józefa Maksymiliana Ossolińskiego w zbiorach 
Lwowskiej Narodowej Naukowej Biblioteki Ukrainy im. Stefanyka: rekone-
sans (dr Irina Kachur, Lwowska Narodowa Naukowa Biblioteka Ukrainy 
im. W. Stefanyka). Referaty tej części konferencji dotyczyły dokumentów 
i kolekcji z Kresów Wschodnich. Należy podkreślić, że zarówno sprawowa-
nie pieczy nad zabytkami piśmiennictwa, które są tam przechowywane, jak 
i ich badanie są nadal utrudnione, a dostęp do nich ograniczony. Chociaż 
część z nich w konsekwencji podziałów historycznych po II wojnie świato-
wej znalazła się na obecnych terenach państwa polskiego, to  uległa rozpro-
szeniu, zagubieniu, a często zniszczeniu. 

Występujący w sesji Ziemie wschodnie koncentrowali się na księgo-
zbiorach prywatnych, które po II wojnie światowej podlegały próbom ocale-
nia przed zniszczeniem lub wywiezieniem w nieznanym kierunku. Rozpo-
częła ją Jolanta Gwioździk, omawiając księgozbiór Aleksandra Konstantego 
Batowskiego, który pozostał w zbiorach Baworovianum we Lwowie. Kolejna 
kolekcja, zbiory z puławskiej biblioteki Czartoryskich, znalazły swoje miej-
sce w krasiczyńskiej bibliotece Sapiehów, co było przedmiotem omówie-



208  BiBliotheca Nostra. Śląski kwartalNik Naukowy Nr 2 (56) 2019

nia Stanisława Siess-Krzyszkowskiego. Kolejny ważny z punktu widzenia 
zawartości, księgozbiór Mikoszewskich h. Dąbrowa, pozostał na dawnych 
Kresach Wschodnich i obecnie jest przechowywany w zbiorach Biblioteki 
Narodowej Ukrainy im. Wernadskiego. Ten zbiór proweniencyjny przedsta-
wiła Irena Ciborowska-Rymarowicz. Losy księgozbioru Józefa Kraińskiego 
z Bełza były tematem omówienia Doroty Sidorowicz-Mulak. Pierwszą część 
sesji zamykał referat Iriny Kachur, stanowiący wstępne rozeznanie po 
kolekcji starych druków z księgozbioru Józefa Maksymiliana Ossolińskiego, 
przechowywanej obecnie w Lwowskiej Naukowej Bibliotece im. Stefanyka. 
W części drugiej bloku Ziemie wschodnie, wygłoszone zostały referat: „Ico-
nes” Tomasza Trettera - zagadkowa oprawa ossolińskiego cymelium. Komu-
nikat (mgr Urszula Wencka i mgr Małgorzata Mikuła Zakład Narodowy im. 
Ossolińskich), Muzykalia w Ossolineum? Nieznane inwentarze muzykaliów 
i zbiory muzyczne dawnego Ossolineum we Lwowie (dr Grzegorz Joachi-
miak Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego), Kolekcje prywatne 
a zbiór klasztorny - grodzieński zbiór Dominika Siwickiego OP (dr Iwona 
Pietrzkiewicz Instytut Nauk o Informacji Uniwersytet Pedagogiczny w Kra-
kowie), „Spisy książek” jako źródło do badań historii prywatnych biblio-
tek prawosławnych i unickich (bazyliańskich) zakonników eparchii lwow-
skiej końca XVII-XVIII w. (dr Iwan Almes Ukraiński Katolicki Uniwersytet), 
Druki czcionką łacińską z księgozbiorów metropolitów i biskupów unickich 
w kolekcji starych druków Muzeum Narodowego we Lwowie (dr Olga Tka-
czuk Lwowskie Muzeum Narodowe im. A. Szeptyckiego). Ta część tema-
tyczna bloku moderowana była przez prof. dr hab. Arvydas Pacevičius. 
Referaty poświęcono problematyce znaczenia proweniencji w przypadku 
badań nad zbiorami rzadkimi i zbiorami specjalnymi.

Część druga bloku wschodniego obejmowała już tematykę bardziej 
heterogeniczną. Rozpoczęła się ona od przedstawienia komunikatu Urszuli 
Wenckiej i Małgorzaty Mikuły z Ossolineum, których badanie obejmo-
wało jeden wolumen, cymelium ze zbiorów Ossolineum. Grzegorz Jachi-
miak poddał analizie inwentarze muzykaliów i zbiory muzyczne z dawnego 
Ossolineum, co pozwala snuć przypuszczenia o istnieniu takiego rodzaju 
zbiorów specjalnych. Grodzieńska kolekcja Dominika Siwickiego stanowiła 
przedmiot zainteresowań Iwony Pietrzkiewicz. Sesję zamykały dwa referaty 
młodych naukowców ze Lwowa. Iwan Almes zaprezentował spisy książek, 
stanowiących źródło do badań historii bibliotek prawosławnych i unickich 
prowincji lwowskiej końca XVII-XVIII w. Olga Tkaczuk przedstawiła księ-
gozbiór metropolitów i biskupów unickich, drukowany czcionką łacińską, 
a będący w zbiorach Muzeum Narodowego we Lwowie.

Sesja „Wielkopolska” również podzielona została na dwa bloki tema-
tyczne. W pierwszym z nich, moderowanym przez prof. dr hab. Paulinę 
Buchwald-Pelcową, zaprezentowane zostały referaty: Sic non nobis. O nieist-
niejącym już (lub wciąż istniejącym acz rozproszonym) księgozbiorze Kaspra 
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Goskiego, lekarza i burmistrza poznańskiego (dr hab. Rafał Wójcik, Biblioteka 
Uniwersytetu Poznańskiego), Szczątki księgozbioru Abrahama Zbąskiego 
h. Nałęcz, obecnie w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu (mgr 
Jakub Łukaszewski, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu), Kraków - Flo-
rencja – Poznań. Losy atlasu ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Komunikat 
(mgr Karolina A. Zalewska). 

Pierwsza część bloku odnosiła się do szczątkowych lub nieistniejących 
pozostałości dużych kolekcji. Otwierająca sesję prelekcja, wygłoszona przez 
Rafała Wójcika, o tytule znaczącym, zaczynającym się od słów: „Sic nos 
non nobis” („Pracujemy, ale nie dla siebie”), poświęcona była rozważaniom 
nad księgozbiorem Kaspra Goskiego. W kolejnym referacie Jakub Łuka-
szewski przedstawiał zebrane wyniki badań nad pozostałościami księgo-
zbioru Abrahama Zbąskiego h. Nałęcz, znajdującego się obecnie w zbiorach 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Pierwszą część sesji Wielkopolskiej 
zamykał komunikat Karoliny Zalewskiej o drodze przemieszczenia wolu-
menu z Biblioteki Raczyńskich – atlasu, który pokonał trasę z Krakowa 
przez Florencję i wrócił do polskiego Poznania.

Drugi blok tematyczny w sesji Wielkopolska moderował dr Mariusz 
Dworsatschek. Zaprezentowano następujące referaty: Prywatne wpisy 
własnościowe w drukach dawnego księgozbioru rezydencji jezuitów w Mię-
dzyrzeczu. Komunikat (lic. Aleksandra Wajner, Instytut Historii Uniwer-
sytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Struktura proweniencyjna księgo-
zbioru opata trzemeszyńskiego Wojciecha Mielińskiego (lic. Wojciech Graś, 
Instytut Historii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu), Wpisy pro-
weniencyjne w drukach z księgozbioru kanonika gnieźnieńskiego Jakuba 
Dubickiego. Komunikat (mgr Michał Muraszko, Instytut Historii Uniwersy-
tetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu). 

Drugi blok tematyczny sesji Wielkopolska to przedstawienie ana-
liz struktur proweniencyjnych księgozbiorów prywatnych. Wyniki badań 
zbioru proweniencyjnego opata trzemeszyńskiego Wojciecha Mielińskiego 
zebrał i omówił Wojciech Graś. Następnie goście wysłuchali komunikatu  
Aleksandry Wajner o prywatnych wpisach własnościowych, poczynionych 
w dawnej kolekcji jezuitów w Międzyrzeczu. Sesję wielkopolską zamykał 
referat Michała Muraszko, omawiający badania nad wpisami proweniencyj-
nymi w kolekcji kanonika gnieźnieńskiego, Jakuba Dubickiego. Wystąpie-
nia, referaty i komunikaty zakończyły pierwszy dzień trwania konferencji.

Kolejny dzień konferencji rozpoczęła sesja Ziemie centralne i północne, 
moderowana przez dr Dorotę Sidorowicz-Mulak. Zaprezentowane zostały 
następujące referaty: Księgozbiór kanonika Mikołaja Ruszkowskiego w świe-
tle zachowanych egzemplarzy (mgr Marianna Czapnik, Biblioteka Uniwer-
sytetu Warszawskiego), Stare druki z kolekcji biskupów warmińskich okresu 
renesansu przechowywane w bibliotece Wyższego Seminarium Duchow-
nego Metropolii Warmińskiej „Hosianum” w Olsztynie (dr Tomasz Garwoliń-
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ski, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej 
„Hosianum”), Prywatny księgozbiór Mikołaja Kopernika (mgr Michał Kłosiń-
ski, Dom Mikołaja Kopernika, Muzeum Okręgowe w Toruniu), Z daleka i z bli-
ska. Bibliofilskie kolekcje mieszczan toruńskich z XVI–I poł. XVII w. w świetle 
opraw książkowych (dr hab. Arkadiusz Wagner, Instytut Informacji Nauko-
wej i Bibliologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Personaliza-
cja tekstu jako cecha proweniencyjna. O kolekcji i praktykach czytelniczych 
Jana Bernarda Bonifacio (dr Beata Gryzio, PAN Biblioteka Gdańska). Jako 
pierwsza głos zabrała Marianna Czapnik i omówiła dotychczasowy stan 
wiedzy na temat księgozbioru kanonika Mikołaja Ruszkowskiego. Następ-
nie Tomasz Garwoliński zaprezentował zasób proweniencyjny starych dru-
ków z kolekcji biskupów warmińskich z okresu renesansu, znajdujący się 
w Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego Metropolii Warmińskiej 
„Hosianum” w Olsztynie. Michał Kłosiński podzielił się swoimi wnioskami 
z badań nad prywatnym księgozbiorem Mikołaja Kopernika. Arkadiusz 
Wagner poddał badaniom oprawy książkowe kolekcji bibliofilskich miesz-
czan toruńskich od wieku XVI do pierwszej połowy XVII. Sesję zakończyła 
Beata Gryzio omawiając praktyki czytelnicze Jana Bernarda Bonifacio, 
traktowane jako cecha proweniencyjna. Następna sesja: Ziemie północne 
została również podzielona na dwa bloki. W pierwszej,  moderowanej przez 
dr. hab. Jacka Soszyńskiego z PAN, zaprezentowano referaty: Rekonstrukcja 
księgozbiorów prywatnych na podstawie ksiąg inwentarzowych. Wyzwania 
i możliwości (dr Maria Michalska, PAN Biblioteka Gdańska), Szesnasto-
wieczne druki ze spuścizny Gotthilfa Samuela Falbego w bibliotece dawnego 
gimnazjum Gröninga w Stargardzie i ich powojenne rozproszenie (mgr Agata 
Michalska, Książnica Pomorska), David Friedrich Ebert (1740-1789) - biblio-
tekarz i bibliofil (dr Agnieszka Borysowska, Książnica Pomorska). 

W tej sesji swoje referaty przedstawili pomorscy badacze prowenien-
cji. Maria Michalska zwróciła uwagę na wyzwania i możliwości, jakie stoją 
przed badaczami ksiąg inwentarzowych w aspekcie możliwości rekonstruk-
cji księgozbiorów. Analiza spuścizny Gotthilfa Samulela Falbego z biblio-
teki dawnego gimnazjum Gröninga w Stargardzie oraz jej powojenne roz-
proszenie było przedmiotem badań Agaty Michalskiej. Ten blok tematyczny 
zakończyła Agnieszka Borysowska przedstawiając sylwetkę bibliotekarza 
i bibliofila Dawida Friedricha Eberta.

Natomiast drugą część sesji Ziemie północne, moderowała dr Agnieszka 
Franczyk-Cegła. Przedstawiono w niej referaty: Rozproszone zbiory pomor-
skiej biblioteki prywatnej po II wojnie światowej (dr Vanessa de Senarclens, 
Universytet Humboldtów Berlin), Śladami pomorskich dworów – fragmenty 
księgozbiorów Nawry i Pluskowęs w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Bydgoszczy (dr Joanna Matyasik, Wojewódzka i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy), Biblioteka Skórzewskich w Czernie-
jewie i Lubostroniu – fragmenty księgozbioru w Bibliotece Uniwersyteckiej 
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w Poznaniu (mgr Renata Wilgosiewicz-Skutecka, Biblioteka Uniwersytecka 
Poznań), Rękopisy ze zbiorów zabezpieczonych w Sobowidzu w zbiorach 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (mgr Agnieszka Fabiańska, Biblio-
teka Uniwersytecka Warszawa, Instytut Historii Nauki PAN).

W drugiej części sesji „Ziemie północne” prelegenci koncentrowali się 
na tematyce rozproszeń księgozbiorów na Pomorzu, najczęściej spowodo-
wanych konsekwencjami II wojny światowej. W tę część sesji wprowadziła 
tematycznie słuchaczy Vanessa de Senarclens, która omówiła  rozproszone 
zasoby księgozbiorów prywatnych Biblioteki Pomorskiej po II wojnie świato-
wej. Temat był kontynuowany w następnych referatach: Joanny Matyasik, 
która podążyła śladami rozproszonych księgozbiorów z Nawry i Pluskowęs, 
przechowywanych w bibliotece publicznej w Bydgoszczy. Następna ana-
liza, dokonana przez Renatę Wielgosiewicz-Skutecką poświęcona była oca-
lałym fragmentom księgozbiorów Skórzewskich z Czerniejewa i Lubostro-
nia, które znalazły swoje miejsce w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu. 
Natomiast w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie znalazły się rękopisy 
z Sobowidza, co było przedmiotem zainteresowania Agnieszki Fabiańskiej.

W sesji Śląsk, moderowanej przez prof. dr hab. Annę Migoniową, 
wygłoszono referaty: Jan Ernest Benscheim ze Wschowy i jego biblioteka. 
Przyczynek do badań nad księgozbiorami mieszczańskimi ewangelików na 
pograniczu wielkopolsko-śląskim (mgr Krzysztof Soliński, Biblioteka Naro-
dowa), Jakob Monnau (1546-1603) i jego księgozbiór (mgr Weronika Kar-
lak, Biblioteka Uniwersytecka Wrocław), Książki barona Georga von Scho-
naicha (1557-1619) z kolekcji starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Warszawie (dr Joanna Milewska-Kozłowska, Biblioteka Uniwersytecka, 
Warszawa), „Libri necessari et utiles” czyli o księgozbiorach prywatnych 
niższego nowożytnego duchowieństwa śląskiego. Studium wybranych przy-
padków (dr hab. Halina Dudała, Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersy-
tetu Pedagogicznego w Krakowie), Wokół Schlesierbücherai Maxa Pinkusa. 
Stare druki  z kolekcji prudnickiego bibliofila w zbiorach Biblioteki Śląskiej 
(dr Weronika Pawłowicz, Biblioteka Śląska), Stare druki w kolekcji Zyg-
munta Żuławskiego (mgr Maria Kycler, Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach).

Następnym terenem historycznym, do którego odniesiono się na konfe-
rencji, był Śląsk. Blok ten był poświęcony przedstawieniu sylwetek wybit-
nych kolekcjonerów i bibliofilów. Ta część rozpoczęta została referatem 
Krzysztofa Solińskiego, który nakreślił sylwetkę kolekcjonera Jana Erne-
sta Benscheima ze Wschowy. Badania nad charakterem jego księgozbioru 
stanowiły przyczynek do szerszych badań nad księgozbiorami mieszczań-
skimi ewangelików, zamieszkujących pogranicze wielkopolsko-śląskie. 
Kolejne sylwetki wraz z charakterystyką gromadzonych zbiorów prezen-
towali: Jakoba Monnau – Weronika Karlak; barona Georga von Schönai-
cha – Joanna Milewska-Kozłowska; Maxa Pinkusa przedstawiła Weronika 
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Pawłowicz  i – Zygmunta Żuławskiego – Maria Kycler. Ten blok tematyczny 
uzupełniał referat Haliny Dudały, będący studium wybranych przykładów 
księgozbiorów niższego nowożytnego duchowieństwa śląskiego.

Sesja Kraków i inne, moderowana przez prof. dr. hab. Marcina Cień-
skiego, zawierała referaty: Prywatny księgozbiór dominikanina i profesora 
Uniwersytetu Jagiellońskiego Mateusza (Jana Pawła) Kozłowskiego (1758-
1839) w zbiorach Biblioteki Kolegium Filozoficzno-Teologicznego OO. Domi-
nikanów w Krakowie (mgr Małgorzata Habuda, Biblioteka Kolegium Filo-
zoficzno-Teologicznego OO. Dominikanów w Krakowie), Donatorki zbiorów 
starodrucznych Biblioteki PAU i PAN w Krakowie (dr Agnieszka Fluda-Kro-
kos, Instytut Nauk o Informacji Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie), 
Książkowe znaki własnościowe jako źródło do biografii wybitnych uczonych 
na przykładzie księgozbioru Jana Włodka (dr Anna Bujko, Biblioteka Uni-
wersytecka Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie), Wojenne 
losy kochanovianów przechowywanych obecnie w zbiorach Zakładu Naro-
dowego im. Ossolińskich (dr Agnieszka Franczyk-Cegła, Zakład Naro-
dowy im. Ossolińskich), Ex libris Sadoci Barącz. Badania nad biblioteką 
prywatną dominikańskiego historyka Sadoka Wincentego Barącza (1814-
1892). Komunikat (mgr Marek Miławicki, OP Dominikański Instytut Histo-
ryczny w Krakowie).

Sesja Kraków i inne kończyła konferencję. Tę część obrad rozpoczął 
komunikat Małgorzaty Habudy, przedstawiający stan badań nad księgo-
zbiorem Mateusza Kozłowskiego, dominikanina i profesora krakowskiego 
UJ, obecnie w zbiorach bibliotecznych Kolegium Filozoficzno-Teologicznego 
OO. Dominikanów w Krakowie. Kolejny referat Agnieszki Fludy-Krokos 
wyczerpywał tematykę donatorek zbiorów starodrucznych Biblioteki PAU 
i PAN w Krakowie. Następny referat przedstawiła Anna Bujko, dla której 
proweniencyjne znaki własnościowe, pojawiające się jako oznaczenia księ-
gozbioru Jana Włodka, stanowiły źródło do rekonstrukcji jego biografii. 
Losy kochanowianów, naznaczone transportem ze Lwowa przez Kraków do 
Wrocławia, stanowiły przedmiot zainteresowań Agnieszki Franczyk-Cegły. 
Ten blok i konferencję zakończył komunikat Marka Miławieckiego, przed-
stawiający wyniki badań nad księgozbiorem Sadoka Wincentego Barącza. 
Źródłem badań proweniencyjnych były jego exlibrisy.

Po przedstawieniu referatów w poszczególnych blokach, uczestnicy 
konferencji wzięli udział w dyskusji. Zadawano pytania, wyjaśniane były 
wątpliwości. Zwrócono uwagę na duże zainteresowanie konferencją przed-
stawicieli z dawnych Kresów Wschodnich: Ukrainy i Litwy. Ci prelegenci 
stanowili, najliczniejszą po polskich badaczach, grupę.

Druga już z kolei, organizowana przez Ossolineum, konferencja prowe-
niencyjna w zakresie książki dawnej, wskazuje na znaczne zainteresowa-
nie tym zagadnieniem i pozwala na bliższe poznanie księgozbiorów, które 
na przestrzeni wieków ulegały rozproszeniu. Znaczna liczba prelegentów 
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i uczestników była świadectwem zainteresowania tematyką i zapowiadała, 
że problematyka ta będzie kontynuowana na kolejnej, już trzeciej konferen-
cji, w roku przyszłym. Warto podkreślić, że sami organizatorzy wskazywali 
na duże zainteresowanie konferencją, o czym świadczyła znaczna liczba 
nadesłanych referatów, co rokuje dobre prognozy w dalszych badaniach. 
Pozostaje mieć nadzieję, że w kolejnych latach książką dawną, jej właścicie-
lami oraz sposobem jej przechowywania i udostępniania będą interesowali 
się coraz młodsi naukowcy: bibliolodzy, historycy, muzealnicy, bibliofile 
zajmujący się nie tylko profesjonalnie ochroną dziedzictwa kulturowego. 
Cieszy więc fakt, że w II Konferencji Proweniencyjnej, obok doświadczonych 
naukowców, wzięli udział młodzi badacze, którzy z pasją i imponującym 
znawstwem, przybliżyli uczestnikom rezultaty swoich badań.

Konferencji towarzyszył wernisaż wystawy Ossolińskie cymelia pro-
weniencyjne XV-XVIII w. Zaprezentowane skarby z ossolińskiej książnicy 
stanowiły znakomitą oprawę treści wygłoszonych referatów. Organizatorzy 
wystawy przygotowali również folder, w którym znalazły się fotografie naj-
ciekawszych eksponatów i ich krótka charakterystyka. 

Link do strony II Międzynarodowej Konferencji Proweniencyjnej:
https://ossolineum.pl/index.php/proweniencyjna-grupa-robocza/

ii-miedzynarodowa-konferencja-proweniencyjna-kolekcje-prywatne-w-
zbiorach-ksiazki-dawnej/


