Najcenniejsze
klejnoty kultury
- spotkania kórnickie
ze Zbiorami
Biblioteki Kórnickiej PAN

Weekendy majowe

1-3 maja Weekend z Tytusem Działyńskim
Z okazji przypadającej w tym roku 150. rocznicy śmierci
Twórcy Biblioteki Kórnickiej, zapraszamy na wyjątkową
wystawę dokumentów, przedmiotów i osobistej
korespondencji Hrabiego.
7-8 maja Weekend Azjatycki
W Zamku i Bibliotece Kórnickiej kryje się wiele
motywów, przedmiotów i książek związanych z Bliskim i
Dalekim Wschodem. Będzie można zobaczyć m.in. XVIIwieczny, dekorowany złotem, rękopis świętej księgi
Islamu, elementy drogocennego okucia siodła
wschodniego i barwne starodruki o florze Chin.
14-15 maja Weekend z Modą
Nudne-intrygujące, sztywne-wygodne, tandetneluksusowe, nieapetyczne-seksowne, toporne-finezyjne,
komiczne-dostojne: toalety dam i dżentelmenów na
kartach m.in.XVII-wiecznego sztambucha Michaela
Heydenreicha, weneckiego starodruku o ubiorach Cezara
Vecellio z 1590 r., francuskiej /Sztuki perukarskiej/ oraz
paryskich XIX-wiecznych żurnali. Dodatkowo specjalny
pokaz kostiumologiczny grupy Polonia Maior
Occidentalis. W programie: prezentacja
średniowiecznych strojów damskich i męskich, możliwość
przymierzenia stroju, zrobienia sobie w nim zdjęć,
wystawa elementów broni i uzbrojenia ochronnego z XII i
XIII wieku oraz nauka fechtunku.
21-22 maja Weekend Szachowy
Jeden z najważniejszych w Europie księgozbiorów
szachowych, zgromadzony przez hrabiego Tassila von
Heydebranda i zawierający cenne rękopisy i starodruki o
historii „królewskiej gry”, znajduje się w Bibliotece
Kórnickiej. Zapraszamy na wystawę najpiękniejszych
obiektów kolekcji.
28-29 maja Weekend Romantyczny
Jedyna w roku okazja, by zobaczyć rękopis III. części
/Dziadów/ Adama Mickiewicza oraz inne rękopisy
mistrzów Romantyzmu.
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XIII-wieczny Kodeks Justyniana
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