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Dominikański Instytut Historyczny
Jak dowiadujemy się z akt archiwalnych, w 1514 r. Anna Ligęzina ofiarowała na wybudowanie biblioteki przy
klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie srebrny, pozłacany puchar oraz drogi szafir oprawny w złoto. W roku 2014
Biblioteka rozpoczyna więc 500-tny rok swojego udokumentowanego istnienia. Z tej okazji pragniemy serdecznie
zaprosić na konferencję naukową:
Historyczne księgozbiory dominikańskie.
Miejsca, ludzie, historie
Zakon Kaznodziejski od momentu przybycia do Polski w XIII w. bierze czynny udział w życiu intelektualnym
naszego kraju. Dominikanie w ciągu wieków zgromadzili bogate księgozbiory, które w wyniku zawirowań
historycznych rozproszyły się lub bezpowrotnie przepadły, jak choćby zbiór biblioteki krakowskiej, zniszczony
przez pożar w 1850 r. To, co ocalało jest niezwykle cennym materiałem do badań nad kulturą intelektualną i kulturą
książki nie tylko w środowiskach dominikańskich, ale – przez ścisłe związki dominikanów z kręgami akademickimi
– w całym kraju.
Proponowana tematyka:
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księgozbiory prowincji polskiej
historia księgozbiorów, księgozbiory rozproszone, ślady dawnych bibliotek
dominikańskie znaki własnościowe
bibliofilskie zainteresowania kaznodziejów
unikaty w zbiorach dominikańskich
materiały do badań księgozbiorów dominikańskich
ikonografia dominikańska w dawnej książce
badania proweniencyjne w księgozbiorach dominikańskich

W czasie konferencji po raz pierwszy zaprezentowany zostanie odnaleziony niedawno w krakowskiej bibliotece oo.
Dominikanów jedyny znany autograf Mikołaja Sępa Szarzyńskiego.
Konferencja, na którą zapraszamy szczególnie reprezentantów takich dziedzin nauk akademickich jak historia
książki, bibliologia, historia sztuki, a także bibliotekarzy, odbędzie się w dniach 21-22 listopada 2014 r.
w Krakowie. Formularz zgłoszeniowy z propozycją tematu należy wysłać do 1 czerwca 2014 r. na adres: Biblioteka
Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów, ul. Stolarska 12, 31-043 Kraków lub
drogą elektroniczną na adres: katarzyna.plaszczynska@uj.edu.pl. Potwierdzenie włączenia referatu do programu
konferencji zostanie przesłane drogą elektroniczną do 15 czerwca.
Nie pobieramy opłaty konferencyjnej.
Serdecznie zapraszamy!
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