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„KSIĄŻKA DAWNA I JEJ WŁAŚCICIELE – STAN BADAŃ, 
OPRACOWANIE, PERSPEKTYWY”

Konferencja naukowa

(Wrocław, 29 września – 1 października 2016 r.)

Zakład Narodowy im. Ossolińskich przy współpracy Konsorcjum Europejskich 
Bibliotek Naukowych CERL zorganizował konferencję Grupy Polskich Bibliotek Na-
ukowych Gromadzących Stare Druki „Książka dawna i jej właściciele – stan badań, 
opracowanie, perspektywy”. Obrady toczyły się w dniach 29 września – 1 paździer-
nika 2016 r. w siedzibie Ossolineum we Wrocławiu. W konferencji wzięli udział bi-
bliotekarze i bibliolodzy reprezentujący polskie i zagraniczne biblioteki oraz ośrodki 
akademickie. Nad programem merytorycznym konferencji czuwała Rada Naukowa, 
w skład której weszli: dr hab. Marcin Cieński, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego; 
dr hab. Mieczysław Mejor, prof. Instytutu Badań Literackich PAN; dr hab. Maria Pi-
dłypczakMajerowicz, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego; dr hab. Jacek Soszyński, 
prof. Uniwersytetu Warszawskiego; dr hab. Teresa Szostek, prof. Uniwersytetu Wro-
cławskiego; dr hab. Jolanta Talbierska, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w War-
szawie oraz prof. dr hab. Anna ŻbikowskaMigoń z Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Za przygotowanie konferencji oraz jej przebieg odpowiadał komitet organizacyjny 
w składzie: Marianna Czapnik z Gabinetu Starych Druków Biblioteki Uniwersytec-
kiej w Warszawie oraz dr Mariusz Dworsatschek, dr Agnieszka FranczykCegła i dr 
Dorota SidorowiczMulak z Zakładu Narodowego im. Ossolińskich (ZNiO). Hono-
rowy patronat nad wydarzeniem objął wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin; dofinansowania udzieliło Wrocławskie 
Centrum Akademickie.

Mottem spotkania, wokół którego koncentrowały się kolejne sesje, była myśl Ka-
zimierza Piekarskiego: Badania proweniencyjne nie tylko rejestrują fragmenty głośnych 
ongi księgozbiorów, nie tylko potwierdzają istnienie książnic, o których albo wiemy skądi-
nąd, lub których istnienia wolno się było domyślać, lecz odkrywają nam długi szereg dużych 
bibliotek prywatnych, które należały do osób nieznanych lub mało znanych . 

Pierwotnie organizatorzy przewidywali wystąpienia prelegentów w dwóch blo-
kach tematycznych: badania proweniencyjne starych druków oraz opracowanie 
inkunabułów. Ogromne zainteresowanie tematyką konferencji, poparte liczbą zgło-
szonych referatów (do programu zakwalifikowano 57 referatów, przygotowanych 
przez bibliotekarzy książnic zrzeszonych w CERL oraz spoza Konsorcjum, a także 
badaczy ze środowisk akademickich), zdecydowało o wydłużeniu obrad do trzech 
dni, podzieleniu ich na 12 sesji oraz zorganizowaniu dodatkowo panelu dyskusyj-
nego. Konferencję otworzył Adolf Juzwenko, dyrektor ZNiO, który witając przyby-
łych gości i uczestników podkreślił znaczenie prezentacji aktualnego stanu badań 
nad zespołami proweniencyjnymi oraz potrzebę merytorycznej wymiany doświad-
czeń w gronie specjalistów, znawców metod opracowania i rejestracji proweniencji 
oraz znaków własnościowych.
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Celem pierwszej sesji, zatytułowanej „Bazy proweniencyjne książki dawnej”, po-
prowadzonej przez Jacka Soszyńskiego było wprowadzenie słuchaczy w ogólne za-
gadnienia związane z historią przynależności pojedynczych egzemplarzy bądź całych 
kolekcji książek do kolejnych właścicieli. Prelegenci prezentowali metody i techniki 
badań proweniencyjnych oraz sposoby dokumentowania w bazach danych zacho-
wanych śladów użytkowania obiektów. Za istotne elementy tworzonych baz uzna-
li m.in.: zapisy własnościowe i dedykacyjne, ekslibrisy, znaki biblioteczne, oprawy, 
a także informacje czerpane ze źródeł zewnętrznych, np. inwentarzy, katalogów, 
spisów czy protokołów. Pokazali wymienione źródła jako podstawę do budowania 
wykazów znaków własnościowych, ich fotografowania lub skanowania, a następ-
nie indeksowania elementów występujących w proweniencjach: osób, miejscowości, 
oficyn, introligatorów, ekslibrisów, superekslibrisów, książnic, etc. Mówcy w spo-
sób metodyczny starali się pogłębić znajomość problematyki proweniencji. Marian 
Lefferts (CERL, Londyn) w wystąpieniu inaugurującym sesję Presentation of the Con-
sortium of European Research Libraries (Prezentacja CERL, Europejskiego Konsorcjum Bi-
bliotek Naukowych) zobrazowała cele i zakres działalności stowarzyszenia, natomiast 
Marieke Van Delft (Koninklijke Bibliotheek, Haga) w Presentation of the CERL Pro-
venance Database (Prezentacji bazy proweniencji w CERL) dokonała wnikliwej charak-
terystyki źródeł zintegrowanych z bazą CERL oraz narzędzi do jej przeszukiwania. 
Kolejni prelegenci również podali szczegółowe informacje i charakterystyki baz 
tworzonych przez ich macierzyste placówki. Monique Hulvey (Bibliothèque muni-
cipale de Lyon) zademonstrowała Presentation of the Bibale Database (Prezentacja bazy 
proweniencji Bibale); Geri Della Rocca de Candal (University of Oxford) – The 15cBO-
OKTRADE Project and the Material Evidence in Incunabula Database (Projekt 15cBO-
OKTRADE i baza inkunabułów MEI); Agnieszka FranczykCegła (ZNiO) – The project 
“Catalogue of 16th century books in the Ossolineum historic collection” – methods of rese-
arch and provenance registration (Projekt „Katalog druków XVI wieku z historycznej kolek-
cji Ossolineum” – metody badań i rejestracji proweniencji) .

Pokaz zagranicznych baz proweniencyjnych, zasad gromadzenia i przetwarza-
nia zebranego w nich materiału badawczego oraz perspektywa rozważań teore-
tycznych, którym mogą posłużyć, nakreśliły tło zaplanowanej przez organizatorów 
debaty na temat utworzenia polskiej bazy proweniencji. Panel dyskusyjny popro-
wadziła Marianna Czapnik (BUW). Moderatorka zapoznała słuchaczy z wynika-
mi ankiety przeprowadzonej wśród bibliotek z Polskiej Grupy CERL oraz innych 
książnic gromadzących stare druki. Udzielone odpowiedzi posłużyły do określenia 
potrzeb oraz stanu zaawansowania prac nad krajowymi katalogami/bazami prowe-
niencji, a także zasadami ewentualnej współpracy w tym zakresie z NUKAT, CERL 
czy MEI. Dyskutanci uznali za celowe utworzenie bazy proweniencji, jako narzędzia 
scalającego informacje z rozproszonych baz lokalnych. Opowiedzieli się również 
za powołaniem grupy roboczej do opracowywania proweniencji w księgozbiorach 
historycznych w Polsce oraz za rozpoczęciem wprowadzania danych źródłowych 
o inkunabułach do bazy MEI.

W sesji „Zbiory bibliotek naukowych – struktura proweniencyjna”, której mode-
ratorem był Mariusz Dworsatschek, zostało wygłoszonych siedem referatów. Ce-
chą wspólną wystąpień było przedstawienie losów wybranych książnic, tworzenie 
kolekcji starych druków oraz wyodrębnienie w nich zespołów proweniencyjnych. 
Badacze przedstawiali również metody badań i rejestracji proweniencji oraz naj-
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ciekawsze noty odnalezione podczas katalogowania. Zebrani mieli okazję poznać 
Główne zespoły proweniencyjne zbioru starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wro-
cławiu odbiciem jego skomplikowanych dziejów w ujęciu Weroniki Karlak (BUWr) oraz 
Kolekcje historyczne w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie omówione przez 
Mariannę Czapnik (BUW). Starodruki Biblioteki Jagiellońskiej – stan opracowania, pro-
weniencje, perspektywy badawcze przedstawił Jacek Partyka (BJ), a Kolekcję starych dru-
ków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich i jej proweniencje scharakteryzowała Dorota 
SidorowiczMulak (ZNiO). W centrum uwagi Rafała Wójcika (BUAM) znalazły się 
Największe zasoby proweniencyjne sprzed 1939 roku w kolekcji starych druków Biblioteki 
Uniwersyteckiej w Poznaniu. Aneta Falk (Biblioteka Kórnicka PAN) przedstawiła od-
czyt W drodze do Sali Kolumnowej. Losy kórnickich starych druków w świetle badań pro-
weniencyjnych, natomiast Marta Puszka (BUMCS) mówiła O proweniencji lubelskich 
starych druków ze zbiorów Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie .

Obrady pierwszego dnia konferencji zamknęła sesja „Zbiory bibliotek naukowych – 
proweniencje kolekcji inkunabułów”. Drukom XVwiecznym zostały poświęcone czte-
ry wystąpienia, które moderował Jacek Partyka z Biblioteki Jagiellońskiej. Prelegenci, 
nawiązując do historii tworzenia kolekcji bibliotecznych, podkreślali dużą wartość 
poznawczą wpisów poświadczających pochodzenie inkunabułów, w tym również 
fragmentów wymontowanych ze zniszczonych opraw. Zwracano uwagę na wyna-
lazek druku jako elitarne zjawisko kulturalne, które analizowane z punktu widzenia 
proweniencji dostarcza wiedzy o upodobaniach czytelniczych właścicieli, podczas 
gdy badanie zawartości kolekcji dowodzi raczej pasji bibliofilskich lub względów 
utylitarnych. Zebrani wysłuchali referatu Beaty Gryzio (Biblioteka Gdańska PAN), 
która scharakteryzowała Inkunabuły z gdańskich księgozbiorów kościelnych w PAN BG. 
Interesujące Uwagi na marginesie pracy nad katalogiem inkunabułów BN wygłosił Mi-
chał Spandowski (Biblioteka Narodowa, Warszawa). O Inkunabułach i ich właścicielach 
w bibliotekach litewskich mówiła Viktorija Vaitkevičiūtė (Biblioteka Uniwersytetu Wi-
leńskiego), natomiast Inkunabuły Książnicy Pomorskiej w świetle ostatnich badań przed-
stawiła Agata Michalska (Książnica Pomorska, Szczecin). 

Drugi dzień konferencji w głównej mierze został poświęcony omówieniu zbiorów 
starych druków i ich najcenniejszych obiektów, będących niegdyś częścią księgo-
zbiorów prywatnych (myślicieli, duchownych, kolekcjonerów) lub instytucjonalnych 
(zgromadzeń klasztornych, bibliotek rodowych i szkolnych). Organizatorzy przy-
porządkowali referaty do trzech bloków tematycznych: „Zbiory bibliotek nauko-
wych – kolekcje historyczne”, „Zbiory bibliotek naukowych i publicznych – kolekcje 
historyczne” oraz „Inne zagadnienia proweniencyjne”. Wystąpienia w pierwszym, 
najobszerniejszym bloku zagadnień podzielono na cztery części, podczas których 
wygłoszono 13 wykładów oraz komunikat. Referowane wyniki badań zapoznawały 
z aktualnym stanem prac, najnowszymi ustaleniami kwerend źródłowych, ukazują-
cymi w nowym świetle dzieje dawnych księgozbiorów i losy ich właścicieli, a także 
kreśliły nowe perspektywy badawcze i plany na przyszłość. Dogłębne analizy prowe-
niencyjne kolekcji oraz zapisów ujawniły wszelkie występujące w nich znaki i zapisy 
własnościowe oraz inne oznaczenia wskazujące na użytkowanie książki. Modera-
torem pierwszej części był Mieczysław Mejor. Mówcy prezentowali zbiory chrono-
logicznie, zgodnie z kolejnością ich powstawania. Jako pierwsza wystąpiła Elżbieta 
Knapek (Biblioteka PAN i PAU, Kraków), która przedstawiła Księgozbiór Świętosława 
Milczącego w świetle zapisek proweniencyjnych. Następnie ustalenia na temat kolekcji 
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szesnastowiecznych zreferowali: Iryna Kachur (Lwowska Narodowa Naukowa Bi-
blioteka Ukrainy im. W. Stefanyka) w wykładzie Z historii bibliotek renesansowych – 
dar Erazma z Rotterdamu dla Jana Łaskiego oraz Urs B. Leu (Zentralbibliothek Zürich), 
który w pracy 16th Century Private Libraries in Zurich and the Confessionalisation of the 
Book Market (XVI-wieczne biblioteki prywatne w Zurychu a konfesjonalizacja rynku książ-
ki) opisał ruch wydawniczy oraz procesy intelektualne ówczesnej Szwajcarii, jedne-
go z głównych ośrodków reformacji w Europie. Z kolei Richard Šípek (Knihovny 
Národního Muzea, Praga) zaprezentował Fragments of the 16th and 17th Century Lib-
raries in the Prague Nostic Library and the University Library Wrocław (Fragmenty XVI- 
i XVII-wiecznych bibliotek w Bibliotece Nostitzów w Pradze i Uniwersyteckiej we Wrocławiu) . 
Na temat łupów wojennych w zbiorach szwedzkich bibliotek mówił Peter Sjökvist 
(Upp sala University Library) w Polish Collections at Uppsala University Library (Pol-
skie kolekcje w Bibliotece Uniwersyteckiej w Uppsali). Losom księgozbiorów zakonnych 
poświęcili uwagę Renata WilgosiewiczSkutecka (Biblioteka Uniwersytecka w Po-
znaniu) we Fragmentach księgozbioru poznańskiego kolegium jezuitów w bibliotekach uni-
wersyteckich w Poznaniu i w Uppsali oraz Iwan Almes (Ukraiński Katolicki Uniwersytet 
we Lwowie) w referacie „Ex libris Patrum Basilianorum”. Prywatne księgozbiory bazylia-
nów prowincji ruskiej w drugiej połowie XVIII w. W kolejnej sesji mówcy zwracali też 
uwagę na różne aspekty praktyczne badań proweniencyjnych, warsztat badacza, 
metody opracowania, rejestracji i udostępniania zespołów proweniencji i znaków 
własnościowych oraz technologie, zwiększające dostęp do źródeł i usprawniające 
komunikację naukową. W tej grupie wystąpień znalazły się Badania polskich księgo-
zbiorów historycznych w zbiorach rosyjskich prowadzone przez BN. Dorobek i perspektywy 
Tomasza Szwacińskiego (Biblioteka Narodowa, Warszawa), Proweniencje w drukach 
oficyny weneckich Manucjuszów ze zbiorów Biblioteki Naukowej Lwowskiego Narodowego 
Uniwersytetu im. Iwana Franki. Problemy badań w procesie katalogowania oraz ich wyni-
ki w opracowaniu Mykoly IlkivSvydnytskiego (Biblioteka Naukowa Lwowskiego 
Narodowego Uniwersytetu im. Iwana Franki) oraz Zespoły proweniencyjne w lwow-
skich zbiorach Bavorovianum. Stan opracowania i perspektywy badawcze w ujęciu Jolanty 
Gwioździk (Uniwersytet Śląski, Katowice). 

Na zakończenie trzeciej części sesji z komunikatem wystąpił Geri Della Rocca de 
Candal. Poinformował zebranych o zakończeniu formalności związanych z rejestra-
cją w Wielkiej Brytanii Society for the Preservation of Rare Books; nakreślił cele jej 
działalności, m.in. wsparcie dla projektów konserwacji, cyfryzacji i katalogowania 
książek rzadkich przez biblioteki instytucjonalne, budowanie sieci kontaktów po-
między bibliofilami oraz dążenie do opracowania wspólnego portalu, gdzie mogą 
być zamieszczane wszystkie cyfrowe wersje posiadanych obiektów. Stowarzysze-
nie podejmie pracę w 2017 r. i jest otwarte na współpracę z podmiotami zagranicz-
nymi. Wszelkie informacje będą niebawem dostępne pod adresem: www.sprb.org.
uk. Blok tematyczny „Zbiory bibliotek naukowych – kolekcje historyczne” zamykała 
sesja poprowadzona przez M. Cieńskiego z Uniwersytetu Wrocławskiego. Tę część 
obrad rozpoczęła Agnieszka Borysowska z Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy 
Pomorskiej w Szczecinie referatem Biblioteka Andreasa Müllera Greifenhagiusa (1630-
1694). Audytorium zostały przedstawione losy rękopiśmiennych zbiorów z teologii 
i orientalistyki oraz nawyki lekturowe i sposoby pracy z książką ich właściciela. Ko-
lejne wystąpienie prezentowała Weronika Pawłowicz z Działu Zbiorów Specjalnych 
Biblioteki Śląskiej w Katowicach, która przedstawiła Ślady księgozbiorów kolekcjone-
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rów wrocławskich w zbiorach specjalnych Biblioteki Śląskiej na podstawie księgozbioru 
wrocławskiego uczonego i nauczyciela Johanna Ephraima Scheibla. W omawia-
nym zbiorze znalazły się dzieła z zakresu nauk ścisłych, m.in. matematyki, fizyki, 
astronomii, medycyny, wojskowości, na których odnaleziono noty rękopiśmienne 
i ekslibrisy poprzednich właścicieli. Następnie Mateusz Ściążko, przedstawiciel Bi-
blioteki Śląskiej, zaprezentował Stare druki z kolekcji Oppersdorffów w zbiorach Biblio-
teki Śląskiej. Księgozbiór ten jest jednym z najciekawszych zasobów włączonych po 
II wojnie światowej do Biblioteki Śląskiej, w którym zgromadzono dzieła z histo-
rii, polityki, prawa, filozofii, teologii, astronomii i geografii oraz literatury pięknej 
Mówca podkreślił, że w wielu woluminach znaleziono ekslibrisy oraz wpisy ręko-
piśmienne właścicieli księgozbioru. 

Kolejna grupa zagadnień przybliżała „Zbiory bibliotek naukowych i publicznych – 
kolekcje historyczne”. Sesję poprowadziła Agnieszka FranczykCegła z Działu Sta-
rych Druków Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. Obrady rozpoczęła Joanna 
Matyasik z Działu Zbiorów Specjalnych Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej im. dr. Witolda Bełzy w Bydgoszczy wystąpieniem Struktura proweniencyjna zbioru 
starych druków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Wśród oma-
wianych zbiorów największą kolekcję tworzą dzieła należące do bydgoskich bernar-
dynów oraz pochodzące z bibliotek okolicznych majątków ziemiańskich, bibliotek 
miejskich, szkolnych, towarzystw naukowych i kulturalnych, urzędów państwo-
wych i klasztornych, a także darowizny osób prywatnych. Z kolei Jolanta Stuchlik 
i Anna Rusok z Działu Zbiorów Specjalnych Książnicy Cieszyńskiej przedstawiły Za-
pisy proweniencyjne w starych drukach z księgozbiorów Polskiego Towarzystwa Ludoznaw-
czego i pomuzealnego jako dowód obecności książki wśród najniższych warstw społecznych 
Śląska Cieszyńskiego. Analiza zapisów proweniencyjnych z obu kolekcji jest pomoc-
na do uzupełnienia wiedzy na temat obecności słowa drukowanego wśród najniż-
szych warstw społecznych, a także poznania roli książki i czytelnictwa na Śląsku 
Cieszyńskim. Następnie Maria Pawłowska z Biblioteki Wydziału Fizyki, Astronomii 
i Informatyki Stosowanej UJ przedstawiła referat zatytułowany Posesorzy i czytelni-
cy książek naukowych z dziedziny fizyki (z badań proweniencyjnych księgozbioru Biblioteki 
WFAIS UJ), omawiając badania nad cennymi kolekcjami, które nie tylko wzbogaca-
ją księgozbiór Biblioteki WFAIS UJ, ale również pokazują indywidualne osiągnięcia 
naukowe wybitnych profesorów fizyki i wskazują na kontakty uczonych krakow-
skich z europejskimi ośrodkami naukowymi. 

Obrady drugiego dnia konferencji zamykała sesja zatytułowana „Inne zagadnie-
nia proweniencyjne”, w której znalazło się pięć obszernych wystąpień. Moderatorem 
tej części obrad był Arkadiusz Wagner z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliolo-
gii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W pierwszym wystąpieniu głos 
zabrał Bartłomiej Czarski z Biblioteki Narodowej w Warszawie, który zaprezen-
tował Staropolski ekslibris na tle ówczesnych form emblematycznych. Mówca przedsta-
wił staropolskie ekslibrisy opracowane na wzór emblematu i stemmatu opatrzone 
różnymi formami wierszowanymi. Wskazał też na ich usytuowanie w książce jako 
elementu słownowizualnego lub kompozycji słownoheraldycznych. Natomiast 
Kacper Manikowski (Uniwersytet Wrocławski) w wystąpieniu Ekslibrisy i supereks-
librisy w poklasztornych starych drukach przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej 
we Wrocławiu przedstawił bogactwa wyjątkowych oznaczeń książek ekslibrisami 
i superekslibrisami darczyńców wraz z ukazaniem licznych źródeł pozyskiwania 
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tych dzieł do bibliotek klasztornych. Z kolei Maria Otto z Pracowni Starych Dru-
ków PAN, Biblioteki Gdańskiej w referacie Katalogi aukcyjne jako narzędzie do badań 
proweniencyjnych. Księgozbiór Johanna Fidalke w świetle katalogu aukcyjnego omówiła 
prace nad kolekcją profesora Johanna Fidalke, a także przedstawiła charakterysty-
kę księgozbioru, jak również zasygnalizowała jego dalsze dzieje. Badaczka na pod-
stawie katalogu aukcyjnego ukazała, wykorzystywanie katalogów jako narzędzia 
do badań proweniencyjnych. Kolejnym prelegentem była Ewa Syska UAM w Po-
znaniu, która w wystąpieniu: Co skrywają powojenne nabytki polskich bibliotek, czyli 
o metodach pozbywania się niechcianych proweniencji ze starodruków, na przykładzie dzia-
łalności poznańskiego antykwariusza Mariana Swinarskiego (1902-1965) zaprezentowała 
powszechnie stosowaną na rynku antykwarycznym w okresie powojennym, prak-
tykę usuwania znaków własnościowych ze sprzedawanych wartościowych i unika-
towych książek oraz rękopisów. Zarówno sprzedający, jak i kupujący, pozbywali się 
niechcianej proweniencji przeróżnymi metodami, a do najczęściej stosowanych na-
leżały: zaklejanie pieczęci i wpisów, a także oznaczanie dokumentu własnymi zna-
kami i pieczęciami. Sesję popołudniową zamykał referat zatytułowany Perspektywy 
badań nad śląską neolatynistyką w kontekście katalogów starych druków i inkunabułów bi-
bliotek polskich oraz zagranicznych, który przedstawiła Beata Gaj, z UKSW w Warsza-
wie. Referentka poruszyła kwestię tematyzacji zbiorów oraz potrzebę ich translacji 
i udostępniania wobec przydatności dydaktycznej i społecznej. Podzieliła się rów-
nież efektami badań nad śląską neolatynistyką oraz refleksją dotyczącą usprawnie-
nia takich badań w przyszłości. 

Ostatni dzień trzydniowej konferencji poświęcony był bogatym zbiorom biblio-
tek kościelnych. Prezentowana tematyka przyciągnęła licznych bibliotekarzy z lo-
kalnego środowiska bibliotek kościelnych, m.in. ks. Jerzego Witczaka – dyrektora 
Biblioteki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu oraz ks. prof. Mie-
czysława Patera – dyrektora Biblioteki Diecezjalnej we Wrocławiu. Znaczna licz-
ba zgłoszonych referatów sprawiła, że obszerny materiał podzielono na trzy sesje 
plenarne. Pierwszą z nich poprowadziła M. PidłypczakMajerowicz z Uniwersyte-
tu Wrocławskiego. Obrady rozpoczął Leonard Ogierman z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach referatem zatytułowanym Inkunabuły klasztoru oo. Paulinów na Jasnej 
Górze. Stan opracowania oraz zespoły proweniencyjne W wystąpieniu prelegent przed-
stawił kształtowanie się kolekcji jasnogórskiej oraz omówił zespoły proweniencyjne 
i metody ich opracowania, a także zaproponował tradycyjne i cyfrowe udostęp-
nienie wyników przeprowadzonych badań. Następne Justyna ŁukaszewskaHa-
berkowa z Akademii Ignatianum w Krakowie w wystąpieniu: Inkunabuły i polonika 
z XVI w. ze zbiorów Biblioteki Naukowej Księży Jezuitów w Krakowie przedstawiła frag-
ment zbiorów starodruków i inkunabułów znajdujących się w Bibliotece Naukowej 
Księży Jezuitów, które zostały już opracowane pod względem proweniencji. Badacz-
ka poinformowała, że wspomniana biblioteka gromadzi w formie depozytów pra-
wie wszystkie starodruki znajdujące się w posiadaniu Towarzystwa Jezusowego 
w Polsce. Z kolei Jakub Łukaszewski z UAM w Poznaniu w wystąpieniu: Inkunabu-
ły odnalezione w trakcie Inwentaryzacji Zasobu Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie omówił 
noty bibliograficzne znalezionych inkunabułów wraz z opisem każdego egzempla-
rza, z uwzględnieniem takich zapisów i elementów identyfikacyjnych jak: prowe-
niencja, adligaty, odręczne zdobienia, glosy, oprawa, defekty. Następny prelegent, 
Szymon Sułecki z Archiwum i Biblioteki oo. Karmelitów na Piasku w Krakowie wy-
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stąpił z referatem: Inkunabuły z kapituły katedralnej lwowskiej w zbiorach biblioteki kar-
melitów na Piasku w Krakowie. W odziedziczonym zbiorze badacz odkrył informacje 
dotyczące dawnych właścicieli, którzy ofiarowywali własne kolekcje do klasztoru. 
Ponadto scharakteryzowano pierwodruki z tego zbioru, przybliżono jego histo-
rię oraz scharakteryzowano właścicieli. Tę część sesji zamykał Tomasz Stolarczyk 
z Uniwersytetu Łódzkiego referatem Znaki własnościowe druków XV-XVIII w. z biblio-
tek dominikańskich. Prelegent przypomniał, że dzięki znakom własnościowym moż-
na zidentyfikować właścicieli dokumentów, przeanalizować wędrówki druków po 
różnych kolekcjach, sprawdzić sposób przechowywania, znakowania i wykorzysta-
nia księgozbiorów oraz odkryć zainteresowania czytelnicze użytkowników. Mówca 
przedstawił badania przeprowadzone w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, 
Bibliotece WSD we Włocławku oraz w Muzeum Okręgowym w Sieradzu, gdzie 
udało się zidentyfikować zbiory podominikańskie klasztorów Braci Kaznodzie-
jów, położonych na terenach obecnej Polski środkowej. Wśród tych kolekcji cenne 
są personalne księgozbiory historyczne ówczesnych klasztornych bibliofilów. Mo-
deratorem drugiej sesji była Teresa Szostek z Uniwersytetu Wrocławskiego. Pierw-
szy zabrał głos Radosław Franczak referując Noty proweniencyjne na drukach z I poł. 
XVI w. z Biblioteki Benedyktynów w Lubiniu w zbiorach Archiwum Archidiecezjalnego 
w Gnieźnie. Mówca przedstawił wstępne wyniki badań, analizując poszczególne noty 
proweniencyjne, identyfikując poprzednich właścicieli książek, a także określił spo-
soby oraz ceny nabycia druków przez bibliotekę klasztorną w Lubiniu. Natomiast 
Michał Muraszko z Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie w referacie: Wpisy 
proweniencyjne w drukach biblioteki kanonika gnieźnieńskiego Tomasza Josickiego ziden-
tyfikował zbiory należące do dawnej biblioteki kanonika gnieźnieńskiego Tomasza 
Josickiego oraz omówił losy wspomnianego księgozbioru po śmierci duchowne-
go, a także przybliżył krąg osób, z którymi, kompletując swą bibliotekę, zetknął się 
gnieźnieński kanonik. Z kolei ks. Andrzej Kwaśniewski z Archiwum Diecezjalnego 
w Kielcach i WSD w Kielcach wygłosił referat identyfikujący Księgozbiór Kapituły Kie-
leckiej w świetle inwentarza z 1659 roku. Prelegent przedstawił charakterystykę zbio-
ru bibliotecznego opracowaną w oparciu o inwentarz archiwalny, koncentrując się 
głównie na zawartości księgozbioru z uwzględnieniem opisu opraw i prowenien-
cji poszczególnych książek. Natomiast Agnieszka FludaKrokos z Uniwersytetu 
Pedagogicznego w Krakowie w wystąpieniu Co zostało z biblioteki klasztornej oo. Au-
gustianów w Książu Wielkim (1381–1864)? – próba rekonstrukcji, przeanalizowała wy-
niki badań dotyczących biblioteki klasztornej oo. Augustianów w Książu Wielkim. 
Badaczka podjęła próbę odtworzenia zawartości klasztornej książnicy na podsta-
wie odnalezionych fragmentów księgozbioru, wpisów proweniencyjnych w po-
szczególnych tomach, korzystając również z dotychczasowych badań źródłowych 
przeprowadzonych w kościele parafialnym. Końcowym akcentem drugiej sesji był 
referat Katarzyny Zimnoch z Uniwersytetu w Białymstoku zatytułowany W poszu-
kiwaniu historycznego księgozbioru supraskiego. Stan badań i perspektywy badawcze . Pre-
legentka wskazała na sposób i przebieg prac badawczych nad tym księgozbiorem. 
Omówiła analizę źródeł archiwalnych koncentrując się głównie na inwentarzach, 
katalogach rękopisów i starych druków czerpiąc wiedzę z wybranych bibliotek pol-
skich i zagranicznych. Trzecią sesję konferencji z tematyką „Zbiory bibliotek kościel-
nych” poprowadziła Jolanta Gwioździk z Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji 
Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Pierwszy prelegent ks. Wacław 
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Umiński CM z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przedstawił 
Znaki własnościowe w Bibliotece Zgromadzenia Księży Misjonarzy w Krakowie, przybli-
żając szerokiej publiczności rozpoznane proweniencje w zbiorach omawianej biblio-
teki. Wśród najcenniejszych znaków własnościowych znalazły się superekslibrisy 
królewskie i szlacheckie, ekslibrisy arcybiskupów i biskupów oraz pieczęcie osób 
duchownych i uczonych. Kolejny mówca, Marek Bebak z Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie oraz Biblioteki i Archiwum Konwentu Bonifratrów w Krakowie 
zaznajomił zebranych ze Strukturą proweniencyjną historycznego księgozbioru krakow-
skich bonifratrów – zarys problematyki. Badacz przedstawił historię księgozbioru bo-
nifratrów konfrontując dawne zapisy inwentarzowe ze stanem obecnym zbioru. 
Zanalizował kolekcję na podstawie stanu zachowania źródeł historycznych i iden-
tyfikacji superekslibrisów i opraw poprzednich właścicieli książek. Następnie Piotr 
Pokora z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprezentował Strukturę 
proweniencyjną zasobu dawnej Biblioteki Katedralnej w Gnieźnie – próba charakterystyki . 
W wystąpieniu uwzględniono największe i najważniejsze dawne kolekcje zgroma-
dzone w prezentowanej bibliotece oraz przedstawiono najciekawsze szczegółowe 
proweniencje wraz z identyfikacją not i znaków własnościowych. Końcowym ak-
centem sesji poświęconej „Zbiorom bibliotek kościelnych” był referat: Wędrówki ksią-
żek dominikańskich. z badań proweniencyjnych poloników w Bibliotece oo. Dominikanów 
w Krakowie przedstawiony przez o. Marka Miławickiego OP z Dominikańskiego In-
stytutu Historycznego w Krakowie. Mówca nakreślił drogę jaką przemierzył zbiór, 
w znacznej części pochodzący z klasztorów lwowskiego i raciborskiego, do klasz-
toru Świętej Trójcy w Krakowie. Cennym uzupełnieniem wypowiedzi były dane 
statystyczne wskazujące na liczbę poloników w badanym zbiorze oraz opracowa-
ne wykazy miejscowości i instytucji, przez które przeszły książki.

Należy podkreślić, że ważnym elementem spotkania naukowego była prezenta-
cja cymeliów ze zbioru Działu Starych Druków Zakładu Narodowego im. Ossoliń-
skich. Uczestnicy konferencji mogli nie tylko obejrzeć najcenniejsze skarby książnicy, 
ale z zainteresowaniem wczytać się w obszerne komentarze towarzyszące każdemu 
z eksponowanych obiektów. W podsumowaniu konferencji w imieniu organizato-
rów głos zabrały D. SidorowiczMulak oraz A. FranczykCegła, które podziękowały 
wszystkim za liczny udział i za bardzo interesujące wystąpienia. Podkreślono z uzna-
niem to, że nieczęsto udaje się wysłuchać w tak krótkim czasie tak wielu wystąpień. 
Wyrażono wdzięczność wobec prelegentów za niezwykle ciekawe ujęcia tematów 
i zaprezentowanie najważniejszych analiz dokonanych przez kompetentnych ba-
daczy. Zwrócono uwagę na bogactwo treści zawartej w poszczególnych referatach, 
a także na ożywioną dyskusję towarzyszącą każdemu wystąpieniu. Liczny udział 
prelegentów, a także znaczne grono przybyłych słuchaczy świadczy o dużym zain-
teresowaniu dziejami dawnej książki i losami jej właścicieli.
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