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M a te r ia ły  z konferencji naukow ej: Źródła do dziejów  braci 
czeskich  znajdujące się w polskich bibliotekach i m uzeach  
K órn ik  26 lis to p ad a  2004 roku

Słowo od Redakcji „Biblioteki”

Wejście Polski do Unii Europejskiej w sposób naturalny ożywiło 
pytania o nasze micjscc w Europie, związki z innymi narodami kulturami. Sta
wiamy te pytania, myśląc nie tylko o teraźniejszości, ale również cofając się 
w przeszłość. W racamy do tych momentów w naszych dziejach kiedy związki 
Polski z Europą były niezwykle bogate i wewnętrznie zróżnicowane, kiedy 
Rzeczpospolita Obojga Narodów była atrakcyjnym i ważnym partnerem  poli
tycznym dla wielu państw ówczesnej Europy, a także przyjaznym azylem dla 
wszelkiego rodzaju wygnańców. Sądzimy że dziś -  bardziej niż kiedykolwiek 
— istnieje bardzo przyjazny klimat, by do tych wątków naszej historii wrócić, 
przyjrzeć się pod tym kątem  archiwom, zweryfikować niektóre badawcze usta
lenia, podjąć ponownie przerwane badania, zainicjować nowe.

Takie, w największym uproszczeniu i skrócie, intencje przyświecały wła
dzom Biblioteki Uniwersyteckiej i Biblioteki Kórnickiej PAN, gdy 26 listo
pada 2004 roku zorganizowano w Kórniku konferencje naukową na tem at: 
Źródła do dziejów braci czeskich znajdujące się w polskich bibliotekach 
i muzeach. Prezentujem y najważniejsze wystąpienia, jakie m iały miejsce 
na tej konferencji. Potw ierdzają one -  przynajmniej w odniesieniu do 
braci czeskich — że wstępne rozpoznanie organizatorów było trafne, istnieje 
tu  jeszcze wiele problemów, źródeł, które czekają, by wydobyć je na świa
tło  i wnikliwie się im przyjrzeć. Uczestnicy doszli do zgodnych konkluzji, 
którym  nadali kształt wniosków, czy lepiej, postulatów badawczych:

-  obecność braci czeskich w naszych dziejach zasługuje na wnikliwą 
i wszechstronną refleksję historyczną, a kórnickie spotkanie powinno 
wpłynąć na zainteresowanie badaczy tą  problem atyką,
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-  m ateriały  do dziejów braci czeskich, które są zmikrofilmowane, głow
nie ak ta  z Archiwum Państwowego w Poznaniu, powinny zostać 
zdigitalizowane, a następnie udostępnione zainteresowanym w Wielko
polskiej Bibliotece Cyfrowej.

-  opracować, zgodnie z wszystkimi kanonami archiwistyki, źródła, które 
dotychczas zostały tylko wstępnie omówione.


