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HANNA !ASKARZEWSKA

By! to bowiem teren wyj"tkowo dynamicznego rozwoju ze 
wzgl#du na swe po!o$enie geograficzne i losy historycz-
ne. Od zawsze s!ycha% tu by!o ró$ne j#zyki – polski, cze-
ski, niemiecki; wyznawano odmienne religie. W przesz!o-
&ci Cieszyn by! centrum administracyjnym, gospodar-

czym i kulturalnym bardzo specyficznego regionu. W mie&cie znaj-
dowa!y si# siedziby w!adz lokalnych, s"dów, szkó!, instytucji religij-
nych, stowarzysze' spo!ecznych i kulturalnych, a tak$e organizacji 
politycznych i narodowo&ciowych. Dzi#ki temu do dzi& zachowa! si# 
w mie&cie wyj"tkowy zespó! zabytkowych kolekcji, obejmuj"cy (ró-
d!a archiwalne, r#kopisy biblioteczne, stare druki oraz druki z XIX  
i XX wieku. Du$a cz#&% z nich powsta!a w regionie, inne dociera!y  
z o&rodków drukarskich i wydawniczych ca!ej Europy. 

Obecnie zbiory te s" w!asno&ci" pi#ciu instytucji: Ksi"$nicy 
Cieszy'skiej, Archiwum Pa'stwowego w Katowicach Oddzia!  
w Cieszynie, Biblioteki i Archiwum im. Tschammera przy Parafii 
Ewangelicko-Augsburskiej, Archiwum i Biblioteki Konwentu Za-
konu oo. Bonifratrów, Biblioteki Muzeum )l"ska Cieszy'skiego.

Ksi!"nica Cieszy#ska – muzeum historii ksi!"ki  
i nowoczesna biblioteka naukowa

Instytucj" wiod"ca w tej grupie jest Ksi"$nica Cieszy'ska, naj-
zasobniejsza w zbiory, w tym zabytki pi&miennictwa regionalnego. 
Wchodz"ce obecnie w sk!ad Ksi"$nicy Cieszy'skiej historyczne ze-
spo!y biblioteczne po!"czone zosta!y w latach trzydziestych XX w.  
i oddane pod opiek# Muzeum Miejskiemu. Zbiory przechodzi!y ró$-
ne koleje, a$ w 1988*r. w!"czono je w struktur# Miejskiej Biblioteki 
Publicznej (MBP) w Cieszynie. W 1992*r. Rada Programowa Oddzia-
!u Zabytkowego MBP, skupiaj"ca bibliologów i regionalistów, za-
opiniowa!a potrzeb# przekszta!cenia Oddzia!u w samodzieln" 
Ksi"$nic# Cieszy'sk". Dnia 1 stycznia 1994*r. Ksi"$nica rozpocz#!a 
dzia!alno&% jako samorz"dowa instytucja kultury, posiadaj"ca oso-
bowo&% prawn". 24 listopada 1998 r. minister kultury w!"czy! jej 
zbiory do Narodowego Zasobu Bibliotecznego, a 21 marca 2001 r. 
zaliczy! do bibliotek naukowych.

C ieszyn stanowi  rzadki 
w skali kraju o&rodek, a na 
pewno jedyny na Górnym 
)l"sku, gdzie zachowa!y si# 
dokumenty narastania kul-
tury materialnej i duchowej, 
od &redniowiecza po czasy 
najnowsze, i to dokumenty  
o warto&ci nie tylko lokalnej, 
lecz równie$ uniwersalnej. 

{ EUROPEJSKIE
 MIASTO 
 KSI+,EK

CIESZYN – THE EUROPEAN TOWN OF BOOKS
The historic book collections of Cieszyn are to be found in the Cieszyn 
Library, the Cieszyn State Archive in Katowice, the Library and  
Tschammer Archive at the parish of Evangelical Church of the Augsburg 
Confession, the Archive and Library of the Monastery of  Brothers  
Hospitallers of St. John of God, and the Library of the Museum of 
Cieszyn Silesia. The article presents the history of the city’s historic 
book collection, as well as the way the institutions were set up to fulfill 
this objective. Particular attention has been devoted to the project 
called “The Protection and Restoration of the Cieszyn Heritage of  
Historic Books”, carried out thanks to the European Union support 
within the framework of supporting its new members under the EOG 
Financial Mechanism and the Norwegian Financial Mechanism of 2003.CIESZYN 

Superekslibris króla Zygmunta Augusta identyfikuj"cy jego 
bibliotek#; tu: na oprawie ksi#gi Girolamo Cardano z 1547 r.  
Ze zbiorów Ksi"$nicy Cieszy'skiej

Ksi#gozbiór biblioteki L. J. Szersznika w Ksi"$nicy Cieszy'skiej



Zbiory Ksi"$nicy Cieszy'skiej obejmuj" kilka kolekcji 
ksi"$kowych, które powsta!y lub by!y przechowywane na tere-
nie Cieszyna w okresie ostatnich ponad 200 lat. Zawieraj" po-
nadto wiele, pochodz"cych g!ównie z XIX i pierwszej po!owy 
XX*w., szcz"tków cieszy'skich bibliotek prywatnych i instytu-
cjonalnych, a tak$e uzupe!niany na bie$"co ksi#gozbiór 
wspó!czesny. W 2002 r. zbiory Ksi"$nicy zasili!y, w formie de-
pozytu, archiwum i biblioteka cieszy'skiego Dekanatu i Para-
fii &w. Marii Magdaleny w Cieszynie (m.in. 1856 starych dru-
ków, 5 inkunabu!ów, 57 r#kopisów, 1979 druków XIX i XX w., 
356 nowych druków ci"g!ych). Ogó!em zbiory Ksi"$nicy licz" 
ponad 130*000 wol. dzie! drukowanych, w tym 18*500 starych 
druków ( w&ród nich 46 inkunabu!ów) oraz 17*000 jednostek 
ewidencyjnych r#kopisów. 

Najstarszym i najcenniejszym ksi#gozbiorem wchodz"cym  
w sk!ad Ksi"$nicy Cieszy'skiej jest biblioteka ksi#dza Leopolda Ja-
na Szersznika, rodowitego cieszynianina, który po odbyciu studiów 
w Czechach powróci! w 1775*r. do Cieszyna i rozpocz"! wszech-
stronn" dzia!alno&% jako pedagog, uczony, kolekcjoner i dzia!acz 
komunalny. Zachowany ksi#gozbiór L. J. Szersznika obecnie liczy 
ok. 14*400 wol. starych druków, 39 inkunabu!ów, 1000 jednostek 
ewidencyjnych r#kopisów oraz 3700 wol. druków XIX- i XX-wiecz-
nych z okresu istnienia Fundacji. Wi#kszo&% druków pochodzi z wie-
ku XVIII, ale sporo jest tak$e ksi"$ek XVII i XVI-wiecznych.

Biblioteka ta mia!a charakter uniwersalny. Zawiera!a ksi"$ki ze 
wszystkich dziedzin wiedzy. Dominowa!a literatura religijna, która 
stanowi ok. 20% ca!o&ci kolekcji. W&ród literatury &wieckiej przewa-
$a humanistyka z pi&miennictwem pedagogicznym oraz pracami 
historycznymi. Jest tak$e obszerny dzia! bibliograficzny, zawieraj"-
cy literatur# ksi#goznawcz", pomocn" w kolekcjonowaniu dzie! 
rzadkich i warto&ciowych. O warto&ci ksi#gozbioru L. J. Szersznika 
decyduj" nie tylko poszczególne dzie!a. Istotne znaczenie ma fakt, 
$e kolekcja ta stanowi klasyczny, a rzadki ju$ obecnie przyk!ad bi-
blioteki osiemnastowiecznej, uporz"dkowanej wed!ug dawnego 
uk!adu dzia!owego i posiadaj"cej oryginalny wystrój wewn#trzny, na 
który sk!ada si# kilkadziesi"t okaza!ych, wykonanych w stylu klasy-
cystycznym d#bowych rega!ów oraz stare globusy.

Przez ponad 50 lat zbiory nale$"ce obecnie do Ksi"$nicy zlo-
kalizowane by!y w siedzibie Muzeum Miejskiego, w dawnym pa-
!acu Larischów. W drugiej po!owie lat 80. XX w.zosta!y rozmiesz-
czone w kilku lokalach zast#pczych. W 1997 r. w!adze Cieszyna 
przekaza!y Bibliotece na sta!" siedzib# zabytkow" kamienic# 
Bludowskich przy ul. Menniczej. Budynek wymaga! gruntowne-
go remontu, rozbudowy i dostosowania do potrzeb nowej insty-
tucji oraz wyposa$enia w podstawowe i specjalistyczne instala-
cje (klimatyzacja, system alarmowy itd.).

Prace remontowe trwa!y od 1994 r. do 1999 r. Do zabytkowe-
go obiektu dobudowany zosta! nowy, obszerny segment. Z po-
cz"tkiem 2000*r. uruchomiono w nim czytelni# ogóln" i czytelni# 
zbiorów specjalnych.

 Archiwum Pa#stwowe w Katowicach,  
Oddzia$ w Cieszynie – podstawowe %ród$a  
do bada# nad dziejami &l!ska Cieszy#skiego
Archiwum zosta!o powo!ane w 1952 r. Oddzia! w Cieszynie 

zlokalizowany jest w siedzibie Ksi"$nicy Cieszy'skiej, na mocy 
umowy pomi#dzy instytucjami z 2001 r. Zasób Oddzia!u sk!ada 
si# z ok. 370 zespo!ów i zbiorów archiwalnych, licz"cych ogó!em 
75*000 jednostek archiwalnych (850 mb akt) i biblioteki, licz"cej 
ok. 9000 wol. Najcenniejszy jest zbiór 270 dokumentów perga-
minowych z lat 1388–1872, akta pochodz"ce z kancelarii ksi"$"t 
cieszy'skich od 1438 r. oraz pó(niejsze, Komory Cieszy'skiej, do 
XX-wiecznych – Rady Narodowej Ksi#stwa Cieszy'skiego i Rz"-
du Krajowego Ksi#stwa Cieszy'skiego, które by!y pierwsz" pol-
sk" w!adz" po odzyskaniu niepodleg!o&ci w 1918 r. 

Akt nadania przez cesarzow"  
Mari# Teres# tytu!u i herbu 
baronowskiego Rudolfowi  
Cele&cie z Celestyna, Wiede'  
1767 r.; pergaminowe karty 
oprawne w czerwony aksamit. 
Zbiory Arch. Pa'stw.  
w Katowicach, Oddzia! w Cieszynie

Ksi#ga Proroków  i Nowy Testament, r#kopis z lat 1418–1439.  
Ze zbiorów Ksi"$nicy Cieszy'skiej
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Album r#cznie malowanych herbów szlacheckich, m.in. rodów &l"skich, czeskich, 
polskich i niemieckich, sporz"dzony po 1591 r. Ze zbiorów Ksi"$nicy Cieszy'skiej

Ordynacja ziemska Ksi#stwa Cieszy'skiego, spisana w 1573 r. Zbiory Arch. Pa'stw.  
w Katowicach, Oddzia! w Cieszynie
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 Biblioteka i Archiwum im. Tschammera – najcenniejszy 
zabytkowy ksi'gozbiór lutera#ski na ziemiach polskich
Pocz"tki tego zbioru si#gaj" po!owy XVIII w. i wi"$" z darem 

kolekcji ksi"$ek (kilkadziesi"t tomów) barona Jerzego Frydery-
ka Bludowskiego (1655–1730), które zasili!y ksi#gozbiór parafii 
ko&cio!a Jezusowego. Nast#pn" donacj" z ko'ca XVIII w. by!o 
kilkadziesi"t ksi"$ek cieszy'skiego adwokata i kasjera zboru 
ewangelickiego Bogumi!a Rudolfa Tschammera (1711– 
–1787). Donator pozostawi! równie$ fundusze (1000 guldenów) 
na utrzymanie biblioteczki, a jego imi# nadano powi#kszaj"cej 
si# sukcesywnie Bibliotece, g!ównie dzi#ki kolejnym darom 
&wiat!ych parafian i pastorów. Biblioteka im. Tschammera liczy 
obecnie ok. 22*000 wol., w tym ok. 5000 starych druków. Jest to 
najstarsza biblioteka lutera'ska na ziemiach polskich, nie-
przerwanie dzia!aj"ca od ponad 200 lat i zarazem najwi#ksza  
i najcenniejsza. Jej ksi#gozbiór to przede wszystkim ksi"$ki 
teologiczne, prawnicze i ogólne w j#zykach niemieckim, !aci'-
skim, polskim, czeskim i in. Powstaj"ce razem z bibliotek"  
i rozwijaj"ce si# przez stulecia archiwum stanowi – wedle hi-
storyków i znawców tematu – fundamentaln" baz# (ród!ow" 
(kilkadziesi"t mb) dla bada' nad dziejami cieszy'skich ewan-
gelików, którzy tworz" najwi#ksz" w Polsce spo!eczno&% pro-
testanck". 

 U"ytkowy charakter Biblioteki oo. Bonifratrów
Archiwum i Biblioteka Konwentu utrzymywane s" ze &rod-

ków zakonnych. Spo&ród ksi#gozbiorów cieszy'skich ten jest 
najstarszym z zachowanych do naszych czasów, a jego pocz"t-
ki datuj" si# na prze!om XVII i XVIII w., gdy klasztor Braci Mi!o-
siernych przeniesiono w 1700 r. z W#dryni do Cieszyna. Groma-
dzone ksi"$ki s!u$y!y przede wszystkim celom religijnym, ale 
mia!y tak$e charakter praktyczny dla obs!uguj"cych szpital 
prowadzony przy klasztorze (do 1950 r.) i aptek# (st"d du$a 
liczba dzie! z zakresu medycyny – poza liturgicznymi i teolo-
gicznymi – w ksi#gozbiorze). Obecnie ksi#gozbiór Konwentu 
liczy ponad 3000 wol. (w tym 194 stare druki i ok. 1700 ksi"$ek 
wydanych do po!owy XX w.), w archiwum przechowywanych jest 
ok. 200 r#kopisów. Biblioteka od pocz"tku swego istnienia 
mie&ci si# w siedzibie cieszy'skiego Konwentu i stale jest po-
wi#kszana. 

 Biblioteka Muzeum &l!ska Cieszy#skiego – zbiór 
ksi!"ek zabytkowych i wspó$czesny warsztat pracy
Biblioteka Muzeum )l"ska Cieszy'skiego to ksi#gozbiór pod-

r#czny instytucji, zawieraj"cy jednocze&nie cenne zbiory znanych 
cieszynian: kolekcjonera Brunona Konczakowskiego (1881–1959) 
oraz miejscowego nauczyciela i dzia!acza spo!ecznego Wincente-
go Zaj"ca (1903–1975). Biblioteka muzealna powsta!a ze zbiorów 
Muzeum Miejskiego, za!o$onego w 1900 r., i Polskiego Towarzy-
stwa Ludoznawczego, datuj"cego swój pocz"tek na 1901 r.  
W 1931 r. obie kolekcje scalono, a w 1935 r. w!"czono do nich ksi#-
gozbiór szersznikowski i inne cieszy'skie ksi#gozbiory zabytko-
we. Biblioteka by!a wyodr#bnion" jednostk" organizacyjn" w ra-
mach Muzeum. W 1960 r. wydzielono z Muzeum biblioteczne 
zbiory historyczne i utworzono Oddzia! Zabytkowy Biblioteki )l"-
skiej (obecnie Ksi"$nica Cieszy'ska), jednak spora cz#&% ksi#go-
zbioru muzealnego pozosta!a w macierzystej instytucji. 
-"cznie historyczne zbiory cieszy'skie obejmuj" ponad 900 mb 

dokumentów archiwalnych, 18*000 jedn. inwentarzowych r#kopisów 
bibliotecznych, 24*000 wol. starych druków, 150*000 wol. druków  
XIX i XX w. To bogactwo europejskiego dziedzictwa kultury, przecho-
wanego w ró$nych warunkach i z du$ymi lukami w jego inwentaryza-
cji i opracowaniu, zainspirowa!o w!adze Miasta oraz opiekunów zbio-
rów do podj#cia stara' o zapewnienie mu nale$ytej ochrony, a tak$e 
przygotowanie do jak najpe!niejszego wykorzystania. Antyfonarz z XV w. z trzema miniaturami Giovanniego Battisty da Rossa; 

pergamin oprawny w obci"gni#te skór" deski. Muzem )l"ska Cieszy'skiego

Antoni de Govea, Leben, Tod und Wunder-Werck des heiligen Joannis Dei,  
Prag 1711. Ze zbiorów Archiwum Biblioteki OO. Bonifratrów w Cieszynie

Dwutomowa Biblia 
z 1483 r., wydana  
w Norymberdze  
w oficynie 
Antoniego 
Kobergera. 
Zdobiona licznymi, 
r#cznie 
kolorowanymi 
ilustracjami 
drzeworytniczymi.
Jest jednym  
z najstarszych  
dzie! drukowanych 
w zbiorach 
Biblioteki  
i Archiwum  
im. Tschammera  
w Cieszynie
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gorszej sytuacji – w z!ym stanie przechowywania, bez odpowied-
nich zabezpiecze', cz#sto w stanie destrukcji ze wzgl#du na nie-
odpowiednie przechowywanie. Równie$ ewidencja i opracowanie 
zbiorów pozostawia!o wiele do $yczenia. Tylko Ksi"$nica, Archi-
wum i cz#&ciowo Biblioteka Tschammera udost#pnia!y zbiory 
wszystkim zainteresowanym i mia!y w!asne czytelnie. 

Realizacja projektu zmieni!a ten stan diametralnie. Najwi#ksze 
inwestycje poczyniono w Bibliotece i Archiwum Tschammera, mniej-
sze w Bibliotece i Archiwum OO. Bonifratrów i w Muzeum )l"ska 
Cieszy'skiego. Zainstalowano systemy monitorowania, przeprowa-
dzono remonty, zmodernizowano infrastruktur# techniczn". 

We wszystkich placówkach zdezynfekowano, oczyszczono  
i zabezpieczono 43* 000 wol. i 900 mb archiwaliów, poddano 
kompleksowej konserwacji 133 najcenniejsze obiekty (stare 
druki, kodeksy r#kopi&mienne, mapy, archiwalia), a renowacji 
154 (w tym 101 spoza Ksi"$nicy). 

 „OCHRONA I KONSERWACJA  
CIESZY(SKIEGO DZIEDZICTWA  
PI&MIENNICZEGO” – PROJEKT  
REALIZOWANY W LATACH 2007–2010

I tak zrodzi!a si# koncepcja projektu „Ochrona i konserwacja 
cieszy'skiego dziedzictwa pi&mienniczego”. Sprzyjaj"c" okolicz-
no&ci" by!o uruchomienie &rodków finansowych przyznanych 
Polsce w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finanso-
wego, przeznaczonych dla nowych cz!onków Unii Europejskiej  
w 2003 r. W!adze Cieszyna wspar!y starania o fundusze unijne  
i jesieni" 2004 r., z inicjatywy zast#pcy burmistrza miasta Jana 
Matuszka, zadecydowano o przygotowaniu ww. projektu, którego 
celem by!o zabezpieczenie przed zniszczeniem cieszy'skich 
zbiorów archiwalno-bibliotecznych pi#ciu wymienionych wcze-
&niej instytucji oraz przygotowanie ich do profesjonalnego i sze-
rokiego udost#pniania. 

Rozmowy i konsultacje przedstawicieli owych placówek  
z urz#dnikami gminy zaowocowa!y zgod" na przyst"pienie do 
projektu i poddanie si# jego regu!om. Zadanie koordynowania 
dzia!a' zmierzaj"cych do z!o$enia aplikacji powierzono Ksi"$ni-
cy Cieszy'skiej, któr" wspiera! Wydzia! Strategii i Rozwoju Mia-
sta Urz#du Miejskiego w Cieszynie. W listopadzie 2005 r. Ksi"$ni-
ca z!o$y!a gotowy wniosek do obu Mechanizmów Finansowych 
oraz drugi – do programu Promesa Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego o krajowe wsparcie projektu. Po roku oczeki-
wania i niepewno&ci oraz audycie firmy konsultingowej „Czech-
-Cross” z Pragi, w 2006 r. nadesz!y dobre informacje. Zarówno 
Komitet Mechanizmów Finansowych w Brukseli, jak i MKiDN 
podj#!y decyzje o dofinansowaniu cieszy'skiego projektu  
i 1 kwietnia 2007 r. mo$na by!o rozpocz"% jego realizacj#, która 
trwa!a do 30 marca 2010 r. 

Ca!y koszt projektu wyniós! ogó!em 2*027*185 euro, z czego  
z Mechanizmu Finansowego EOG uzyskano kwot# 1*657*832 eu-
ro (81,78 %). Ponadto Ksi"$nicy przyznano dofinansowanie Pro-
mesy Ministra Kultury w kwocie 334*000 z!, co zwi#kszy!o war-
to&% dofinansowania zewn#trznego do 85 % kosztów ca!o&ci. 
Pozosta!" cz#&% kosztów realizacji instytucje uczestnicz"ce zo-
bowi"zane by!y sfinansowa% z w!asnych &rodków (wk!ad móg! 
by% w postaci rzeczowej). Udzia! partnerów w bud$ecie projektu 
by! nast#puj"cy: Ksi"$nica Cieszy'ska – 42 %, Archiwum Pa'-
stwowe w Katowicach – 28 %, Parafia Ewangelicko-Augsburska  
w Cieszynie – 20 %, Konwent Zakonu Bonifratrów – 7 % i Mu-
zeum )l"ska Cieszy'skiego – 3 %. 

Podzia! pieni#dzy na poszczególne prace i zadania zgodny 
by! z g!ównymi celami projektu, czyli wszechstronnym zabezpie-
czeniem zbiorów przez zniszczeniem oraz wprowadzeniem ich  
w szeroki obieg naukowy i kulturalny. Wysoko&% poniesionych 
kosztów przedstawia!a si# nast#puj"co: 1.*konserwacja zbiorów 
i doposa$enie nowoczesnej Pracowni Konserwatorskiej w Ksi"$-
nicy Cieszy'skiej; 2.*opracowanie zbiorów; 3.*fizyczne zabezpie-
czenie (naprawa, czyszczenie, zabiegi introligatorskie itd.); 4.*digi-
talizacja; 5.*roboty budowlane i inwestycyjne; 6.*dezynfekcja zbio-
rów; 7.*promocja; 8.*zarz"dzanie projektem. 

Spo&ród instytucji uczestnicz"cych w projekcie tylko Ksi"$ni-
ca i Archiwum posiada!y nowe, przystosowane do w!a&ciwego 
przechowywania i udost#pniania zbiorów pomieszczenia, systemy 
alarmowe, klimatyzacj#. Ksi"$nica od lat realizowa!a w!asny pro-
gram ochrony i konserwacji zbiorów, &wiadczy!a us!ugi konser-
watorskie innym placówkom. Cieszy'ski Oddzia! Archiwum ko-
rzysta! z us!ug konserwatorskich katowickiej „Centroki”. 

Zbiory pozosta!ych instytucji by!y pod tym wzgl#dem w du$o 

Wn#trza Muzeum Protestantyzmu na )l"sku Cieszy'skim; stan przed i po remoncie 
w marcu 2009 r. (na stronie obok)

Ksi"$ki z Biblioteki  
im. Tschammera,  

stan przed i po 
zabiegach 

introligatorskich 
(na stronie obok)

Kronika polska Marcina Bielskiego z 1597 r.; stan ksi#gi przed i po konserwacji 
(na stronie obok). Zbiory Ksi"$nicy Cieszy'skiej 
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Projekt pozwoli! na osi"gni#cie prze!omu w opracowaniu 
zbiorów – !"cznie skatalogowano i zinwentaryzowano ok. 37*500 
wol., przede wszystkim starych druków i kodeksów r#kopi&mien-
nych oraz 60 mb archiwaliów. Co wa$ne – wszystkie instytucje 
uczestnicz"ce w projekcie stosuj" te same standardy we wszyst-
kich wykonywanych pracach (np. katalogowanie wg zasad obo-
wi"zuj"cych w Ksi"$nicy). Najtrudniejsz" sytuacj# w katalogowa-
niu zbiorów mia!a Ksi"$nica Cieszy'ska, gdy$ jej zbiory wymaga-
j"ce opracowania by!y najliczniejsze i obejmowa!y 18* 100 wol. 
Zdecydowano si# wi#c na rozwi"zanie niestandardowe, acz stoso-
wane ju$ w innych krajach, i rozpisano przetarg, który w lutym 
2008 r. wygra!a Fundacja „Zak!ady Kórnickie” (prace trwa!y do 
stycznia 2010 r.). Cz#&% zbiorów opracowywana by!a w Cieszynie 
– r#kopisy, druki sprzed 1601 r. cenne i rzadkie druki, a tak$e 
dzie!a wielkoformatowe i wielotomowe. Reszt# zbiorów przewo-
$ono do Kórnika (firma transportowa mia!a koncesj# na ochron# 

obiektów o charakterze zabytkowym). 
Obok Ksi"$nicy, równie$ Biblioteka i Archiwum im. 

Tschammera skorzysta!y z us!ug bibliotekarzy i archiwistów 
spoza w!asnej placówki (opracowano 4*000 wol. starych dru-
ków i kilkadziesi"t metrów bie$"cych archiwum parafialnego). 
W pozosta!ych instytucjach prace katalogowe prowadzili w!a-
&ni pracownicy. 

Wa$nym elementem projektu, szczególnie w zakresie 
zwi#kszenia dost#pu do zbiorów, by!a digitalizacja opracowa-
nych i poddanych wcze&niej renowacji b"d( konserwacji zaso-
bów. Wzorowano si# na do&wiadczeniach Ksi"$nicy, która ju$ 
od 2003 r. realizuje program digitalizacji swoich zbiorów,  
a w latach 2003–2005 udost#pni!a je w Internecie w ramach 
Cieszy'skiej Biblioteki Wirtualnej. Wtedy te$ jej kierownictwo 
podj#!o decyzj# o priorytecie w digitalizacji pi&miennictwa re-
gionalnego (powsta!ego w regionie lub jego dotycz"cego). Za-
sady te zastosowano równie$ w trakcie realizacji opisywanego 
projektu. Digitalizacja obj#!a m.in. dawn" pras# cieszy'sk", 
r#kopi&mienne (ród!a do dziejów )l"ska Cieszy'skiego (kolek-
cja manuskryptów z Biblioteki L. J. Szersznika, kolekcja zabyt-
kowych metryk Parafii Ewangelicko-Augsburskiej, cz#&% Akt 
Miasta Cieszyna i archiwum cieszy'skiego Konwentu Zakonu 
Bonifratrów). 
-"cznie zdigitalizowano ok. 570*000 stron. Co wa$ne, rów-

nolegle wykonano kopie mikrofilmowe, przeznaczone do wie-
czystej archiwizacji. W ten sposób dodatkowo poprawiono bez-
piecze'stwo zbiorów i zwi#kszono ich dost#pno&%, dzi#ki mo$-
liwo&ci publikowania zasobów cyfrowych wytworzonych w ra-
mach projektu w )l"skiej Bibliotece Cyfrowej.

Realizacji projektu towarzyszy!a akcja promocyjno-infor-
macyjna. Przygotowano ulotki, broszury, plakaty, wydano 
przewodnik po cieszy'skich zbiorach bibliotecznych i archi-
walnych autorstwa Henryka Hollendra. Zorganizowano wysta-
wy (pokazywane tak$e w Katowicach i w Warszawie), prezenta-
cje, lekcje biblioteczne (komplet ich scenariuszy udost#pniono 
w Internecie), warsztaty. W dniach 3-5 marca 2010 r. zorgani-
zowano w Cieszynie mi#dzynarodow" konferencj# naukow" 
„Pomi#dzy teori" a praktyk". Ochrona zbiorów w ma!ych bi-
bliotekach i archiwach”, a wyg!oszone referaty udost#pniono  
w postaci e-booka (http://www.sbc.org.pl/dlibra/docmetadocta).

Jednym z najbardziej spektakularnych efektów jest po-
wstanie Muzeum Protestantyzmu na )l"sku Cieszy'skim, 
funkcjonuj"cego w strukturze Archiwum i Biblioteki im. 
Tschammera oraz stworzenie &cie$ki dydaktycznej „Szlak cie-
szy'skich archiwów i bibliotek zabytkowych”. Przeprowadzono 
równie$ konkurs na artyku! naukowy dotycz"cy ochrony i kon-
serwacji zbiorów bibliotecznych i archiwalnych, jak te$ historii 
pi&miennictwa (w odniesieniu do dziejów pi&miennictwa na 
)l"sku Cieszy'skim) – dwie pierwsze nagrodzone prace s" au-
torstwa m!odych badaczy czeskich. 

Zako'czenie projektu zosta!o zwie'czone podpisaniem 
umowy pomi#dzy wszystkimi partnerami, która gwarantuje za-
chowanie trwa!o&ci uzyskanych efektów w perspektywie kolej-
nych dziesi#ciu lat – m.in. zapewnienie ich w!a&ciwego stanu 
zachowania i opracowania oraz funkcjonowania w powszech-
nym obiegu (pe!ne udost#pnianie). Koszty tego d!ugofalowego 
programu utrzymania wysokich standardów dla ca!o&ci cie-
szy'skich zbiorów ponosi% b#d" samodzielnie poszczególne 
instytucje. Cieszyn mo$e liczy%, $e dzi#ki temu umocni si# jego 
pozycja wa$nego o&rodka $ycia naukowego na obszarze Gór-
nego )l"ska. 

W artykule wykorzystano fotografie opublikowane w wydawnictwach promocyjnych 
Ksi"$nicy Cieszy'skiej, Cieszyn 2010 r.
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