
Digitalizacja i wystawa zabytkowych podręczników 
ze zbiorów Biblioteki im. Zielińskich TNP 

 
Towarzystwo Naukowe Płockie kończy realizację projektu promującego płockie 

dziedzictwo kulturowe pn. „Digitalizacja i wystawa zabytkowych podręczników ze zbiorów 

Biblioteki im. Zielińskich TNP”. Zadanie dofinansowała Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” 

w ramach VII edycji konkursu grantowego kwotą 7 018,50 zł z darowizn PKN ORLEN S.A., Basell 

Orlen Polyolefins Sp. z o.o. oraz Levi Strauss Foundation.  

Polegało ono na ochronie i upowszechnieniu zbioru starych druków z XVIII w. - polskich 

podręczników szkolnych - poprzez ich digitalizację, opracowanie w systemie dLibra                         

i zamieszczenie na stronie Płocka Biblioteka Cyfrowa. Wiele z nich to cenne pierwodruki,               

a ponadto pionierskie oświeceniowe podręczniki opracowane przez Towarzystwo do Ksiąg 

Elementarnych - organ doradczy Komisji Edukacji Narodowej. Zdigitalizowano i udostępniono np. 

dzieła: [Kluk Krzysztof, Czempiński Paweł], Zoologia czyli zwierzętopismo dla szół narodowych, 

wyd. Warszawa 1789; (Piramowicz Grzegorz), Wymowa  i poezya dla szkół narodowych, wyd. 

Kraków 1792; (Popławski Antoni), Moralna nauka dla szkół narodowych…, wyd. Kraków 1787; 

(Wyrwicz Karol), Geografia powszechna… ku pożytkowi Młodzi Narodowey na szkoły publiczne 

wydana, wyd. Warszawa 1773. Starodruki posiadają ciekawe zapiski proweniencyjne, w głównej 

mierze odnoszące się do Szkoły Wojewódzkiej Płockiej i Szkoły Żuromińskiej, ale mają też 

autografy osobowe np. Franciszki Sołtan ks. Radziwiłł. Obecnie każdy płocczanin, użytkowanik 

internetu, może zapoznać się z zabytkami piśmiennictwa na stronie Płocka Biblioteka Cyfrowa 

(www.tnp.org.pl/biblioteka/dlibra) administrowanej przez TNP. Cyfrowe wersje dostępne są 

ponadto w czytelni multimedialnej Biblioteki im. Zielińskich (pl. Narutowicza 2).  

Oryginały starych druków zdigitalizowane w ramach projektu będzie można zobaczyć na 

wystawie: „Zabytkowe podręczniki ze zbiorów Biblioteki im. Zielińskich TNP”. Obok dzieł z 

XVIII wieku, pokażemy ciekawe wydawnictwa XIX-wieczne jak również bogaty zbiór polskich 

podręczników szkolnych z czasów międzywojennych, w tym autorstwa płockich nauczycieli. To 

ciekawy okres w dziejach naszej oświaty bowiem w krótkim okresie niepodległości, nauczanie 

stanęło na bardzo wysokim poziomie, a zdać maturę było znacznie trudniej niż dzisiaj. Wernisaż 

wystawy poprzedzi odczyt Tomasza Zbrzeznego zatytułowany „O dawnych podręcznikach 

szkolnych”. Autor to pasjonat przedwojennego polskiego szkolnictwa i kolekcjoner starych 

podręczników. Zawodowo jest filozofem, wykładowcą akademickim Politechniki Warszawskiej w 

Płocku. W L.O im. Wł. Jagiełły prowadzi Międzyszkolny Klub Myśli Polskiej.  
Na otwarcie wystawy „Zabytkowe podręczniki ze zbiorów Biblioteki im. Zielińskich TNP” 

oraz odczyt Tomasza Zbrzeznego „O dawnych podręcznikach szkolnych” zapraszamy 15 

października 2015 r. o godz. 13.00 do siedziby Towarzystwa Naukowego Płockiego przy pl. 

Narutowicza 8. 

 

Zadanie „Digitalizacja i wystawa zabytkowych podręczników ze zbiorów 

Biblioteki im. Zielińskich TNP” dofinansowano ze środków 

Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka” w ramach VII edycji konkursu grantowego 

 

http://www.tnp.org.pl/biblioteka/dlibra

