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Kalendarz prezentacji cymeliów i osobliwości
ze zbiorów Książnicy cieszyńsKiej
(czwartki, godz. 17.00)

8.01.2015  
Prawo kościelne, architektura, alchemia i inne − najstarsze rękopisy w zbio-
rach Książnicy Cieszyńskiej (A. Rusnok, K. Kleczek)

22.01.2015   
Kim był św. Ambroży, który święty jest patronem Internetu i o czym najchęt-
niej czytano w średniowieczu? − najstarsze książki drukowane w zbiorach 
Książnicy Cieszyńskiej (J. Sztuchlik, K. Kleczek)

5.02.2015  
„W końcu sekret kucharski: ryba nie krojona, u głowy podsmażona, we środ-
ku pieczona, a mająca potrawkę z sosem u ogona...” − najstarsze książki ku-
charskie w zbiorach Książnicy Cieszyńskiej (K. Kleczek)

19.02.2015  
O początkach „czarnej sztuki” w Cieszynie i drukach oficyny Prochasków 
(M. Szelong)

12.03.2015    
Od kiedy Cieszyniacy mogli czytać „swoją” gazetę przy porannej kawie? − 
najstarsze cieszyńskie czasopisma (M. Szelong)

26.03.2015  
Co wspólnego mają ze sobą  kolej koszycko-bogumińska i struktura geolo-
giczna Śląska Cieszyńskiego oraz jak powstaje globus? − mapa geologiczna 
Hoheneggera i globus Jüttnera (Ł. Brzeżycka, J. Sztuchlik)

9.04.2015      
Historie zamorskie i inne: o Republice Guarani w Paragwaju, historii natu-
ralnej z początku XVI wieku, rewolucji bokserów w Chinach i działalności 
jezuitów na Filipinach − ciekawostki i osobliwości w zbiorach Książnicy Cie-
szyńskiej (A. Rusnok, J. Sztuchlik)

KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
ma zaszczyt zaprosić na wernisaż wystawy

NAJSTARSZE, NAJWIĘKSZE, 

NAJCENNIEJSZE…
Cymelia i osobliwości ze zbiorów Książnicy Cieszyńskiej

który odbędzie się 18 grudnia 2014 r. o godz. 15.00
w siedzibie Książnicy Cieszyńskiej
przy ul. Menniczej 46 w Cieszynie. 

Po wernisażu odbędzie się wykład Anny Rusnok 

WIElKA JAK STół 
I MAlEŃKA JAK PudEłKo ZAPAłEK 

Największa i najmniejsza książka w Książnicy Cieszyńskiej

inaugurujący cykl spotkań prezentujących cymelia i osobliwości
ze zbiorów Książnicy.

Wystawa będzie czynna do 10 kwietnia 2015 r.
od wtorku do piątku w godz. 8.00-18.00

i w soboty w godz. 9.00-15.00.



KSIĄŻNICA CIESZYŃSKA
ul. Mennicza 46, 43-400 Cieszyn

www.kc-cieszyn.pl
e-mail: ksiaznica@kc-cieszyn.pl

tel. +48 33 851 38 40    


