
„Udostępnienie cennego plocianum w Płockiej Bibliotece Cyfrowej” 

 

Towarzystwo Naukowe Płockie zakończyło realizację zadania publicznego z zakresu 

edukacji i upowszechniania kultury wśród mieszkańców Płocka. Projekt pod nazwą 

„Udostępnienie cennego plocianum w Płockiej Bibliotece Cyfrowej” dofinansowano            

ze środków Miasta Płocka w ramach otwartego konkursu ofert w kwocie 7 856 zł, co pokryło 

69, 70 % kosztów. Zadanie dotyczyło opracowania, digitalizacji i szerokiego udostępnienia 

niezwykle cennego starodruku ze zbiorów specjalnych Biblioteki im. Zielińskich TNP,           

a mianowicie dzieła Hermanna von der Hardta Magnum oecumenicum Constantiense 

concilium… wydanego w latach 1696-1700 we Frankfurcie i Lipsku w języku łacińskim. Jest 

to fundamentalna praca o soborze w Konstancji zwierająca cenne polonica i plociana. 

Sobór odbył się w latach 1414-1418 i był wielkim międzynarodowym zgromadzeniem 

z udziałem tysięcy znamienitych uczestników, w tym delegacji z Polski. Znalazł się w niej 

m.in. Paweł Włodkowic z Brudzenia k/ Płocka - wielki uczony, rektor Uniwersytetu 

Krakowskiego. Sobór w Konstancji zajmował się sprawami reformy kościoła katolickiego 

oraz sporami politycznymi m.in. konfliktem polsko-krzyżackim, rozgorzałym po klęsce 

wojskowej Krzyżaków pod Grunwaldem. W dziele znajdują się obszerne ustępy poświęcone 

temu zagadnieniu. Na szczególną uwagę zasługują cytowane wystąpienia Pawła Włodkowica, 

który demaskował obłudę Krzyżaków opisując ich zbrodnie popełniane np. w diecezji 

płockiej. Swoje poglądy polityczne przedstawił także w cytowanym traktacie O władzy 

papieża i cesarza w stosunku do niewiernych. Sformułował  w nim podstawowe prawdy 

dotyczące tolerancji, z koronną ideą głoszącą, iż narody pogańskie mają prawo do 

zachowania swych wierzeń (w tomie 3.). 

Praca Hermanna von der Hardta to dzieło obszerne. Składa się z 6 części oprawnych w 

3 opasłe tomy. Druk ilustruje kilkadziesiąt kunsztownych miedziorytów. Są to m.in. godła 

uczestników soboru, wśród nich króla Polski Władysława Jagiełły, księcia Mazowsza 

Ziemowita IV, arcybiskupa gnieźnieńskiego Mikołaja Trąby, herb Akademii Krakowskiej. 

Warto dodać, że w Polsce znajduje się tylko 8 egzemplarzy Magnum oecumenicum 

Constantiense concilium…, w tym nasz płocki, świetnie zachowany, w zbiorach Biblioteki 

im. Zielińskich TNP. 

W ramach zadania druk został opracowany i zdigitalizowany. Obecnie jego cyfrową 

wersję wraz z opisem (metadane), wszyscy płocczanie i inni czytelnicy, mogą oglądać w 

internecie. Dostępny jest na stronie prowadzonej przez TNP – Płocka Biblioteka Cyfrowa 

(www.tnp.org.pl/biblioteka/dlibra), należącej do ogólnopolskiego portalu Federacji Bibliotek 

Cyfrowych oraz Europeany. „Cyfrowy starodruk” zamieszczono też w bazie czytelni 

multimedialnej w siedzibie Biblioteki przy pl. Narutowicza 2. 

Podsumowując należy powiedzieć, że współcześnie digitalizacja cennych zabytków 

piśmiennictwa składa się na proces ich ochrony. To między innymi dzięki niej, 

zabezpieczamy dobra kultury zgromadzone w zbiorach Biblioteki im. Zielińskich dla 

przyszłych pokoleń płocczan. 

 

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Tolerancja_%28socjologia%29
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http://www.tnp.org.pl/biblioteka/dlibra

