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O PROJEKCIE
 

Projekt „Cyfrowe udostępnianie zasobów  
Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej”  

ma na celu upowszechnianie zbiorów zgromadzonych  
przez kolekcjonera i twórcę Biblioteki,  

Tytusa Działyńskiego (1796-1861)  
oraz jego spadkobierców. 

PROJEKT POPC.02.03.01-IP.01-00-002/16

„Cyfrowe udostępnianie zasobów Polskiej Akademii Nauk – Biblioteki Kórnickiej” 
Okres realizacji Projektu: 23 września 2016 – 22 września 2019 
Wartość Projektu: 6 298 199,00 PLN. 
Wkład Funduszy Europejskich: 5 330 165,81 PLN

+
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BIBLIOTEKA  
I MUZEUM KÓRNICKIE

B iblioteka Kórnicka należy do najstarszych bibliotek w Polsce. W jej magazynach 
przechowywany jest jeden z najcenniejszych księgozbiorów prywatnych w Europie o 
szerokim przekroju tematycznym. Mimo że zbiory nie należą do największych na tle  

innych bibliotek europejskich (przechowuje się tu ponad 40 tysięcy starych druków, 15 ty-
sięcy rękopisów, około 3 tysięcy pozycji kartograficznych, dziesiątki tysięcy grafik i fotogra-
fii), to jednak zawierają wiele niezwykle cennych pozycji. Jest wśród nich rękopis III części  
Dziadów Adama Mickiewicza, jedyny zachowany rękopis powieści pióra Napoleona Bona-
parte, czy też liczne manuskrypty średniowieczne i nowożytne, których nie posiadają biblio-
teki Londynu czy Paryża. Książnica mieści się w murach kórnickiego zamku. Tę przepiękną 
rezydencję zamieszkiwały w przeszłości rody Górków, Działyńskich i Zamoyskich. Obecnie 
znajduje się tu również muzeum z bogatą kolekcją malarstwa, rzemiosła artystycznego, 
militariów (w tym największy w Polsce zbiór eksponatów dotyczących husarii), a także uni-
katowa kolekcja etnograficzna przywieziona z podróży do Australii i wysp Pacyfiku przez 
ostatniego właściciela Kórnika – Władysława Zamoyskiego. 

Od dziś dostęp do naszych zbiorów bibliotecznych i muzealnych będzie możliwy dzięki 
platformie cyfrowej. Platforma, sfinansowana w dużej mierze z funduszy europejskich, 
będzie nieustannie rozwijana.



INTEGRUJE ZASOBY 
CYFROWE BIBLIOTEKI 

KÓRNICKIEJ

UMOŻLIWIA PRZEGLĄDANIE JEDNOCZESNE 
WSZYSTKICH KÓRNICKICH KATALOGÓW 

BIBLIOTECZNYCH, MUZEALNYCH ORAZ BAZ 
GENEALOGICZNYCH.

DAJE MOŻLIWOŚĆ PRZEGLĄDANIA 
ZBIORÓW UDOSTĘPNIONYCH PRZEZ 

BIBLIOTEKĘ KÓRNICKĄ  
W WIELKOPOLSKIEJ BIBLIOTECE 

CYFROWEJ

DAJE UŻYTKOWNIKOM MOŻLIWOŚĆ 
TWORZENIA NOTATEK DO  

OBIEKTÓW ZDIGITALIZOWANYCH 
ORAZ ICH ZAPISYWANIA I IMPORTU 

DO WŁASNYCH PLIKÓW

UMOŻLIWIA POBIERANIE OPISÓW BIBLIOTECZNYCH 
ORAZ INTEGROWANIE ZASOBÓW BIBLIOTEKI 

KÓRNICKIEJ Z KATALOGAMI I BAZAMI INNYCH 
BIBLIOTEK

SPEŁNIA STANDARDY WCAG 2.0

UDOSTĘPNIA,  
W CZYTELNIACH 

BIBLIOTEKI, 
DOKUMENTACJĘ 

KONSERWATORSKĄ  
I MUZEALNĄ DOTYCZĄCĄ 

NASZYCH ZBIORÓW, DO TEJ 
PORY ZASTRZEŻONĄ



DROGA, JAKĄ PRZEMIERZAŁY NASZE 
ZBIORY W CZASIE REALIZACJI PROJEKTU

W szystkie obiekty muzealne i zbiory specjalne, wytypowane w Projekcie do digitaliza-
cji, były poddawane tym samym procedurom. Po przyniesieniu obiektu ze skarbca 
lub magazynu, był on poddawany szczegółowej ocenie stanu zachowania oraz kon-

serwacji zachowawczej. Następnie był dokładnie opisywany. W Dziale Zbiorów Specjalnych  
zostało na nowo opracowanych 5758 pozycji, które otrzymały rozszerzone opisy katalogo-
we łącznie z hasłami przedmiotowymi. Sporządzono szczegółowe regesty dyplomów, po-
szerzono opisy katalogowe zasobów kartograficznych, szczegółowo opisano występujące  
w starych drukach grafiki, przede wszystkim drzeworyty umieszczone na kartach cimeliów. 
Zgodnie z najnowszymi standardami na nowo zostały opracowane wszystkie inkunabuły. 

Zgromadzone w Bibliotece Kórnickiej druki zwarte i ulotne z lat 1901–1918 to wyjątkowo 
cenny zbiór liczący ok. 13  000 dokumentów. Wiele z nich to druki rzadkie bądź unikaty. 
Wszystkie one zostały opracowane zgodnie z międzynarodowymi standardami opisu biblio-
graficznego. Utworzono dla nich hasła indeksowe, które umożliwiają rzeczowe wyszukiwa-
nie literatury. Do opracowania kolekcji zaangażowano 34 specjalistów.

Następnie każdy obiekt trafiał w ręce osoby skanującej. Digitalizacja nie trwała długo, gdyż 
nasi pracownicy wykonują około 200 kopii na godzinę (co oznacza, że co 20 sekund powsta-
je nowy skan). Po zeskanowaniu obiekt wracał do magazynu lub skarbca. Natomiast jego 
wersja cyfrowa była uważnie sprawdzana, a następnie przegrywana na dyski zewnętrzne  
i archiwizowana. Równolegle sprawdzone pliki, po dokonaniu odpowiednich konwersji, były 
umieszczane w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej, gdzie zostaną udostępnione naszym 
czytelnikom. 

Na różnych etapach prac (przechowywania, konserwacji, opracowania, digitalizacji) przy 
każdym obiekcie zaangażowanych było minimum sześć osób zanim jego wersja cyfrowa 
została umieszczona w Internecie.

PROJEKT W LICZBACH
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101 RĘKOPISÓW 
ŚREDNIOWIECZNYCH  
I RENESANSOWYCH  
DO 1530 R.

2181 STARODRUKÓW  
Z XVI W.

92 DOKUMENTY 
PERGAMINOWE  
DO 1530 R.

427 ATLASÓW  
DO 1945 R.

718 RĘKOPISÓW 
STAROPOLSKICH  
Z OKRESU XVI-XVIII W.

512 OBRAZÓW

242 INKUNABUŁY  
Z XV W. 

2000 DOKUMENTÓW 
IKONOGRAFICZNYCH 
(ODBITEK GRAFICZNYCH, 
RYSUNKÓW, FOTOGRAFII, 
POCZTÓWEK)

6758
OD NOWA OPRACOWANO, PODDANO 
DIGITALIZACJI I UDOSTĘPNIONO W 
WERSJI CYFROWEJ 6758 OBIEKTÓW 
W TYM:



PO RAZ  
PIERWSZY 

UDOSTĘPNIAMY  
 MUZEALIA

S fotografowanie wszystkich (ponad pięciuset) ob-
razów znajdujących się w zasobie Biblioteki było 
ogromnym wyzwaniem logistycznym. Wymaga-

ło to wyłączenia i zmiany aranżacji części pomieszczeń 
zamkowych na kilka miesięcy – Sala Czarna przekształ-
cona została w pracownię konserwatorską, a Jadalnia – 
w ciemnię fotograficzną. Wszystkie obrazy (największe 
mają ponad 2,5 m wysokości i prawie 2 m szerokości) były 
zdejmowane z ekspozycji, wyciągane z zabytkowych ram, 
oczyszczane przez konserwatorów oraz profesjonalnie 
fotografowane. 

Nowemu, szczegółowemu opracowaniu poddano całą ko-
lekcję malarstwa i rysunków obejmującą obiekty z zam-
ku kórnickiego (z ekspozycji i magazynów) oraz pałacu 
Działyńskich. Opracowano również wybrane dokumenty 
ikonograficzne, w tym najstarsze i najcenniejsze fotogra-
fie, grafiki, rysunki i plany architektoniczne (duża część  
z nich dotyczy przebudowy i remontów zamku).

BAZY GENEALOGICZNE

B iblioteka Kórnicka, jako pierwsza w Polsce, w 1995 r. 
udostępniła elektroniczną bazę genealogiczną. Zawie-
rała ona genealogię szlachty wielkopolskiej, stworzoną 

w oparciu o spuściznę prof. Włodzimierza Dworzaczka (1906–
1988). Spuścizna ta, efekt ponad 40-letniej pracy archiwalnej 
badacza, jest przechowywana w Bibliotece Kórnickiej. W ra-
mach Projektu istniejąca baza otrzymała unowocześniony in-
terfejs, zwiększający możliwości wyszukiwania danych. 

Wkrótce udostępnione zostaną materiały genealogiczne doty-
czące szlachty małopolskiej. Jest to 12-tomowe dzieło „Silva 
heraldica” Bogdana Henryka Łuszczyńskiego (1811–1896) – 
genealoga i archiwisty krakowskiego. W ramach prac zostały 
przepisane poszczególne księgi (łącznie ponad 4 000 znormali-
zowanych stron komputerowych w języku polskim i łacińskim), 
tekst poddany został podwójnej korekcie i oznaczony specjal-
nymi znacznikami (tagami), pozwalającymi wyszukiwanie i se-
gregowanie potrzebnych informacji. W pełni przeszukiwalna 
praca Łuszczyńskiego będzie ważnym źródłem informacji za-
równo dla specjalistów, jak i genealogów amatorów. 

KONSERWACJA

I stotną częścią Projektu była konserwacja wszystkich zbio-
rów specjalnych i obrazów – bez tego nie byłoby możliwe 
bezpieczne zdigitalizowanie naszych kolekcji. Była to bardzo 

czasochłonna część prac. Efekty działań konserwatorskich 
najlepiej widać zestawiając zdjęcia obiektów przed i po kon-
serwacji.

ponad 2500
ŁĄCZNIE NA PLATFORMIE UDOSTĘPNIMY 
PONAD 2500 OBIEKTÓW MUZEALNYCH

ok. 2000 512
OKOŁO 2000 IKONOGRAFII 512 OBRAZÓW

PRZED PO
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Patroni medialni

Organizatorzy Komitet organizacyjny

prof. dr hab. Tomasz Jasiński
dr Magdalena Biniaś-Szkopek
mgr Aleksandra Losik-Sidorska
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mgr Paulina Mikołajczyk
mgr Małgorzata Potocka

Finansowanie


