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Geneza  
Biblioteki 
Kórnickiej

Trudno wyznaczyć początek 
jednego z najstarszych  
i najcenniejszych księgozbiorów 
w Polsce. Oficjalną datą 
założenia Biblioteki Kórnickiej 
jest rok 1826. Wtedy twórca 
Biblioteki rozpoczął 
przeprowadzkę z dotychczas 
zajmowanego Trzebawia  
do Kórnika.



Zasoby Biblioteki Kórnickiej

ponad 3 000 obiektów kartograficznych,

ponad 1 000 muzykaliów, 


4 000 jednostek kolekcji szachowej, 

100 000 woluminów czasopism, 


4 000 materiałów drugiego obiegu, 

ponad 15 000 exlibrysów  

15 000ponad

rękopisów

40 000ponad

starodruków

230 000ponad

nowych druków





Integruje zasoby 
cyfrowe Biblioteki 

Kórnickiej

Umożliwia 
przeglądanie 

udostępnionych 
zbiorów

Umożliwia 
pobieranie 

opisów 
bibliotecznych

platforma.bk.pan.pl

http://platforma.bk.pan.pl


Przykłady cennych zbiorów BK
Księga klasztorna – rękopis średniowieczny, iluminowany Unikatowy starodruk Wielka improwizacja – rękopis Adama Mickiewicza



W poszukiwaniu legendarnej  
Białej Damy

Biała Dama żyła w latach 1714-1790. Wskaż portret kobiecy z epoki Białej Damy. 



W poszukiwaniu legendarnej  
                               Białej Damy

Poszukaj na Platformie Cyfrowej portretu,  
z którego Biała Dama krótko przed północą 
znika i przechodzi na taras zamkowy, by 
następnie o północy zrobić przejażdżkę po 
parku wraz z rycerzem na czarnym koniu.


Poszukaj na rewersie tego portretu 
informacji ilu mężów miała Biała Dama.






Poszukaj Białej Damy na pejzażu  
z widokiem kościoła w Bninie. 

Co wskazuje na fakt, że kobieta 
przedstawiona na tym obrazie to 
Teofila Szołdrska-Potulicka.

Inne wizerunki  Białej Damy



Inne wizerunki  Białej Damy



Co to jest Bibliotheca Patria ? 

Właściciel Kórnika gromadził rękopisy 
jako średniowieczne zabytki języka 
polskiego oraz druki. Na pierwszym 
planie stawiał dzieła z wieku XVI. Druki 
obcojęzyczne interesowały go, o ile 
pozostały w związku z Polską. Zależało 
mu na dziełach wybitniejszych autorów. 

Nie dla swego imienia,  
ale dla narodu

Twórca Biblioteki Kórnickiej



Przyjmuje się datę utworzenia Biblioteki Kórnickiej na rok 1826. Znajdź założyciela Biblioteki. 

Twórca Biblioteki Kórnickiej



Kim była Generałowa? 

Generałowa

Ile kosztowało Zakopane?

Kim był syn Generałowej? 



Generałowej fascynacja orientem
Stambuł – akwarela autorstwa Generałowej

Miniatura na kości słoniowej

Pamiętnik Generałowej z podróży do Imperium Osmańskiego


