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Projekt ma na celu udostępnienie szerokiemu gronu odbiorców ikonograficznych zbiorów artystycznych i naukowych przechowywanych w Polskiej Akademii Umiejętności.
W2014rokuopracowaniemidigitalizacjąobjętychzostało9tys.obiektówwyselekcjonowanychzkolekcjiBibliotekiNaukowejPAUiPANwKrakowie,FototekiLanckorońskich

Gabinet RycinwBibliotece Naukowej PAU i PANwKrakowie

jest najcenniejsząwPolsce kolekcją dawnychgrafik, która poz-

wala na egzemplarzach dzieł wybitnych twórców prześledzić

rozwój grafikiwEuropie od końcaXVdokońcaXIX stulecia. Li-

czyponad98 tys. odbitek, reprezentujących twórczość graficz-

ną głównie niderlandzkich, niemieckich,włoskich, francuskich

i angielskich artystów. W jego zbiorach znajdują się m.in. pra-

ce Albrechta Dürera, Rembrandta van Rijn, szkoły Pietera Pa-

ula Rubensa, Václava Hollara, Jacques'a Callota, Williama Ho-

gartha. Gabinet gromadzi także rysunki, akwarele, fotografie

i ekslibrisy.

W Fototece Lanckorońskich PAU przechowywanych jest oko-

ło 50 tys. odbitek fotograficznych, których tematyka stanowi

przekrój zainteresowań artystycznych, badawczych i podróżni-

czych Karola Lanckorońskiego. To wyjątkowo cenny i interesu-

jący zbiór, mający wysokąwartość artystyczną i dokumentalną.

Gros zasobu to fotografie przedstawiające dzieła sztuki euro-

pejskiej, zespecjalnymuwzględnieniemsztukiwłoskiej,orazdział

tematycznydotyczącyarcheologii śródziemnomorskiej.Warto-

ściowymdopełnieniemsą zdjęcia z zakresuetnografii oraz foto-

gramy z miejsc podróży Karola Lanckorońskiego. W tej grupie

obiektów na szczególną uwagę zasługują fotografie z Cejlonu,

Chin, Japonii i Ameryki Północnej. Wśród autorów zdjęć odna-

leźć można nazwiska światowej sławy fotografów: Neurdein

Frères, Abdullah Frères, Adolphe Giraudon, Pascal Sebah, Bru-

no Reiffenstein, August Stauda, Carlo Naya, Giorgio Sommer.

AlbrechtDürer,Rycerz, śmierć idiabeł, 1513

RembrandtvanRijn,
Autoportretwberecie
(ZdziwionyRembrandt),
1630

Kandy.
Portretmężczyzny,
Cejlon1888-1889JacquesCallot,Dwóchtańczącychkarłów, około1617
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PAUorazArchiwumNauki PAN i PAUwKrakowie. Docelowo zakłada się digitalizację całości zbiorów liczących około 240 tys. obiektów, ukazujących polskie i kolekcjonowane
przez Polaków światowe dziedzictwo kulturowe.

FotografiewZbiorachSpecjalnychBibliotekiNaukowejPAUiPAN

wKrakowie (około 13 tys. ) to niewielki lecz cenny zbiór, który ce-

chujeróżnorodnatreść,bogactwotematyczneorazdużeznaczenie

dla dokumentacji – przedewszystkimpolskiego–dziedzictwakul-

turowego.Stanowiącenneźródłowiedzyozabytkach,ludziachiwy-

darzeniach czasówminionych. Podwzględem ilościowymprzewa-

żająportrety,główniePolaków,osóbważnychiznanych,zasłużonych

dlakultury i nauki, działaczy społecznych, politycznych i gospodar-

czych, członków różnych rodów i rodzin. Wśród fotografii krajoz-

nawczych,reportażowychidokumentalnychuwagęzwracaprzede

wszystkimAlbumzSachalinazestawionywlatach1892-1896przez

BronisławaPiłsudskiego,fotografiePodolaiBesarabiiMichałaGre-

ima z Kamieńca Podolskiego oraz zdjęcia dokumentujące polskie,

włoskieiniemieckiezabytkizezbiorówStanisławaWyspiańskiego.

FotografiewArchiwumNaukiPANiPAUwKrakowie(około60tys.)

stanowią część spuścizn uczonych i twórców, np.Władysława Ko-

twicza,TadeuszaMańkowskiego,KarolinyLanckorońskiej,Kazimie-

rzaNitscha,JerzegoPileckiego,AdamaVetulaniego.Ilustrująnietyl-

kodziałalnośćnaukową,zainteresowaniabadawczeiżycierodzinne

uczonego, ale także ważne historyczne wydarzenia naszego kraju.

Zasięg chronologiczny fotografiiw spuściznachdatuje się od lat 60.

XIXwieku do czasówwspółczesnych, natomiast podwzględem te-

rytorialnymobejmujeonobszarPolski i innychkrajóweuropejskich

orazAfryki,Azji i StanówZjednoczonychAmerykiPółnocnej.

Cejlońskie łodzieSingalezów,Cejlon1888-1889

KamieniecPodolski. StaremiastoodstronyPolskichFolwarków, lata60.
XIXwieku,fot.JózefKordysz,odbitkęzpłytywykonałMichałGreimw1876r.

„Rybacy-GilakowienadrzekąWielkąAleksandrowką”,AlbumBronisława
Piłsudskiego, Sachalin, 1892-1896

Kandy.Portretkobiety,
Cejlon1888-1889

KarolLanckorońskiwpalarni,
Wiedeń,1890

I.Krieger,Wieżaratuszowa
zodwachemwKrakowie,koniecXIXwieku

KarolinaLanckorońska
naosiołku, 1 ćw.XXwieku
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Portretkobiety tamilskiej zparasolem
Sri Lankamiędzy1888-1889r.

POLSKAAKADEMIAUMIEJĘTNOŚCI

ul. Sławkowska17 |31-016Kraków,Polska
tel.: +48124240200 | faks:+48124225422

Dofinansowano ze środkówMinistra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Partnerzy medialni


