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Na naukę nigdy nie jest za późno. Postanowili o tym przypomnieć pracownicy Książnicy
Cieszyńskiej.

fot. Książnica Cieszyńska

Poszerzanie wiedzy to domena nie tylko dzieci, ale również osób odkrywających, że w wolnym czasie można zgłębiać
swoje zainteresowania. W dobie Internetu wiele materiałów jest dostępnych dla każdego, jednak czasem zebranie ich
w logiczną całość może okazać się problemem. Dla pasjonatów historii i starych księgozbiorów doskonałą
alternatywą są przygotowane przez Książnicę Cieszyńską konspekty lekcji, które mogą również posłużyć, jako wstęp
do zgłębiania regionalnej (i nie tylko) wiedzy historycznej osobom, które czasy szkolne dawno mają już za sobą Stanowiące bogate źródło informacji na temat historii, zawartości oraz wartości cieszyńskich bibliotek
zabytkowych lekcje, są warte zarekomendowania nie tylko nauczycielom przedmiotów humanistycznych i
studentom bibliotekoznawstwa, ale wszystkim osobom zainteresowanym historią piśmiennictwa (nie
tylko w ujęciu cieszyńskim) – wyjaśniają pracownicy Książnicy Cieszyńskiej.
Lekcje, czy raczej zbiór materiałów został przygotowany w ramach projektu „Ochrona i konserwacja cieszyńskiego
dziedzictwa piśmienniczego”, którego wartość wyniosła ponad 2 mln euro (pochodzących w zdecydowanej
większości ze źródeł zewnętrznych). W projekcie udział wzięły również inne instytucje. Zaliczają się do nich: Archiwum
Państwowe w Katowicach Oddział w Cieszynie, Archiwum i Biblioteka Konwentu Zakonu Bonifratów, Biblioteka i
Archiwum im. B. Tschammera, Biblioteka Muzeum Śląska Cieszyńskiego.

Czego dowiemy się z przygotowanych materiałów? Pliki, które można pobrać tutaj, zawierają informacje, zdjęcia,
słownik pojęć i wiele ciekawostek, dotyczących nauki o dawnej książce - Za wybór tematyki lekcji i ich
merytoryczną konstrukcję, zawartość tekstową całości, dobór ilustracji, a także szatę graficzną
prezentacji odpowiada dr Henryk Hollender, znany w środowisku bibliotekarskim ekspert w dziedzinie
historii książki oraz zarządzania bibliotekami i informacją, m.in. dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w
Warszawie w latach 1992–2003 – wyjaśniają pracownicy Książnicy Cieszyńskiej.
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