
 

 

Oferta edukacyjna Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu 

Kategoria wiekowa: szkoły ponadpodstawowe 

 

POZNAJ CYMELIA KSIĄŻNICY KOPERNIKAŃSKIEJ 

Kategoria wiekowa: szkoły ponadpodstawowe 

Prowadzące: Beata Madajewska, Aleksandra Męczekalska, Anna Mazerska 

Miejsce: Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8 

Czas: 30-45 minut 

Forma: prelekcja z prezentacją zbiorów 

Liczba słuchaczy: do 25 osób 

Uczestnictwo: bezpłatne 

Kontakt: 56 622 66 42 wew. 131 b.madajewska@ksiaznica.torun.pl, 

a.meczekalska@ksiaznica.torun.pl, a.mazerska@ksiaznica.torun.pl  

 

Wynalazek Gutenberga i pierwsze książki drukowane 

 prezentacja faksymili Biblii Gutenberga 

 omówienie metody drukowania z wykorzystanie ruchomych czcionek 

Od skryptora do introligatora 

 prezentacja bogato zdobionych wydawnictw faksymilowych średniowiecznych rękopisów 

oraz starych druków 

 omówienie najdawniejszej historii książki 

Świat na zabytkowych mapach ze zbiorów Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu 

 prezentacja XVI-XVIII wiecznej kartografii (oryginały i reprinty) 

 omówienie cech charakterystycznych dla mapy historycznej pod kątem treści, danych 

matematycznych i elementów pomocniczych oraz techniki wykonania – miedzioryt ręcznie 

kolorowany, drzeworyt 

 pokaz Atlasu Portolanowego, w którym wyprawę Ferdynanda Magellana autor Battista 

Agnese oznaczył czystym srebrem, zaś drogę statków przewożących skarby z Peru do 

Hiszpanii – czystym złotem 

O toruńskich drukach słów kilka 

 jak rozwijała się sztuka drukarska w Toruniu, jakie czynniki wpłynęły na jej rozwój, jakie 

książki drukowano, kto zlecał druk książek, z którego roku pochodzi najstarszy toruński druk 

 prezentacja druków, które powstały w warsztatach znakomitych toruńskich drukarzy na 

przestrzeni XVI-XVIII wieku 

 pokaz wydań faksymilowych druków toruńskich 
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POZNAJ KSIĄŻNICĘ I JEJ ZBIORY 

Kategoria wiekowa: szkoły ponadpodstawowe 

Prowadzący: dr Mariusz Balcerek 

Miejsce: Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8 

Czas: 45 min, 90 min - do uzgodnienia 

Forma: prelekcja z prezentacją multimedialną; prezentacja zbiorów; instruktaż 

Liczba słuchaczy: do 30 osób 

Uczestnictwo: bezpłatne 

Kontakt: 56 622 66 42, mb1@ksiaznica.torun.pl  

Tematy 

 Przysposobienie biblioteczne (mówimy o bibliotece - jej zbiorach i bazach danych; 

wyjaśniamy, jak z nich korzystać) 

 Militaria w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej (prezentujemy zbiory biblioteczne dotyczące 

szeroko pojętych militariów) 

 Pomorska prasa w zbiorach Książnicy Kopernikańskiej (prezentujemy unikatowe zbiory 

pomorskich czasopism) 

TORUŃ JEST... JAKI? POZNAJEMY MIASTO 

Kategoria wiekowa: szkoły ponadpodstawowe 

Prowadzący: Katarzyna Kluczwajd 

Miejsce: Książnica Kopernikańska, ul. Słowackiego 8, filie Książnicy lub szkoły wskazane przez 

zamawiającego 

Czas: do 45 minut 

Forma: prelekcja z dużą liczbą archiwalnych ilustracji 

Liczba słuchaczy: do 30 osób 

Uczestnictwo: bezpłatne 

Kontakt: 56 622 66 42 wew. 164, k.kluczwajd@ksiaznica.torun.pl  

Podstawy 

 Toruń w pytaniach: czy wiesz, że... 

 Toruń jest... jaki? Wizja miasta zależy od Ciebie (na podstawie książki własnej, z możliwością 

wyboru jednego z wątków, które są tematami esejów, np.: PRL-u ślady) 

 Toruń, którego nie ma (na podstawie książki własnej) 

 Toruń między wojnami 1920-1939. Opowieść o życiu miasta (na podstawie książki własnej, z 

możliwością wyboru problematyki poszczególnych rozdziałów) 

 Toruń SPACErkiem (na podstawie serii książek własnych pod tym samym tytułem) 

 AStronomiczna orbita 

 Krzyżacka ORBIta 

 PierniCZANa orbita 

 kiNOWO-filMOWA orbita 
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Dzielnice Torunia 

 Bydgoskie Przedmieście – dzielnica elit i wojskowych 

 Małe Mokre, Duże Mokre – nasze Mokre 

 Podgórz widmo – miasto, jakiego nie znacie 

 Czy na lewobrzeżu są zabytki? 

 Jak Toruń o Podgórz zabiegał 

Wybrane zagadnienia 

 Literacka mapa Torunia 

 Sportowe wątki toruńskie 

 Szkolne historie toruńskie 

 Od Gimnazjum Akademickiego do dzisiejszego (Liceum) Kopernika (1568-2018) 

 Toruń w czasach Ludwika Zamenhofa 

 Toruń – pomniki pamięci i niepamięci 

 Przez Wisłę, na Wiśle, nad Wisłą 

 Rozrywkowi torunianie – od cyrku pcheł, przez hazardowanie się po teatry świetlne. O 

kulturze czasu wolnego (k. XIX w. – 1939) 

 Jak świętowali dawni torunianie? (XIX w. – 1939) 

 Teatry świetlne, czyli kina – edukacja, emocje, rozrywka 

 Zanim powstał Łuk Cezara. O urbanistyce Torunia 

 Od miejscowego potnika po mydlany epizod słynnej kamienicy. Higiena w dawnym Toruniu 

 O burmistrzu, który stracił... głowę (dot. Johanna G. Rösnera i wydarzeń tumultu 1724 r.) 

 

UWAGA: Istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnego parkingu Książnicy Kopernikańskiej. 

Prosimy o dokonanie rezerwacji miejsca parkingowego u prowadzących zajęcia. 

Informacje na temat bieżących wydarzeń organizowanych przez Książnicę Kopernikańską: 

www.ksiaznica.torun.pl 

www.facebook.com/ksiaznicakopernikanska 
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