
FRYDERYK CHOPIN W ACADEMICE 

 

Academica :  

--   Dział nutowy odnosi się do zachowanego dziedzictwa F. Chopina w postaci nut sygnowanych 

niejednokrotnie jego podpisem. 

Wydawnictwa posiadające wartość źródłową w formie publikacji  nut  pianisty. Z okresu XIX, przełomu 

XIX/XX wieku, jak i tych współczesnych, ale także pod takie pod które zostały napisane pieśni.  

Polskie XX wiek: https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=70449454&uid=69293014 

Polskie XIX wiek : https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=916234&uid=916285 

 

Zawarte są w tym dziale zarówno wydawnictwa  

Polskie: https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=1194391&uid=1194418 

USA:  

1)  (wydawnictwo zbiorowe): https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=4613230&uid=4613977 

2) https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=430479&uid=430497 

     https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=92997036&uid=91949194 

 

Wielkiej Brytanii: https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=83596582&uid=83412425 Niemiec, 

https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=64066857&uid=63089124 

Austrii:  https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=382481&uid=383943 

Włoch:  https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=86506689&uid=71353011 

Rosji:  https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=1231003&uid=1231047 

            https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=111383687&uid=110497536 

 

Francji: ( wydawnictwa zbiorowe): 

https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=67731741&uid=67464477 

Węgier: https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=411886&uid=412268 

Danii: https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=109945679&uid=109776355 

Litwy:  https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=102738611&uid=101556734 

Holandii/Niderlandów: https://academica.edu.pl/reading/readSingle?cid=84896351&uid=82539401 

 

-- Książki publikowane w „Academice” podobnie jak nuty, posiadają ogromny zasięg terytorialny, 

czasowy jak i zagadnieniowy. Wśród książek z XIX, przełomu wieków XIX/XX, oraz dwudziestolecia 

międzywojennego zdarzają się publikacje współczesne. Obejmują one tematykę biograficzną odnoszącą 

się do pianisty, publikacji jego listów oraz wydawnictw jubileuszowych czy też edukacyjnych. Oprócz 

tego można znaleźć wydawnictwa ukazujące analizę jego twórczości pod kątem m.in. literatury czy 

sztuki. Zdigitalizowane wydawnictwa wydane zostały nie tylko w języku polskim, ale także niemieckim, 

litewskim czy hiszpańskim. Wśród nich znajdują się także współczesne publikacje począwszy od 

zakończenia II wojny światowej do czasów współczesnych.  

 

-- Kolejnym działem odnoszącym się do F. Chopina stały się artykuły. W przeciwności do dwóch 

poprzednich działów zawierają one publikacje wyłącznie z XX i XXI wieku. Oprócz tematyki 

biograficzno-historycznej oraz uroczystych obchodów (m.in. 200. rocznicy śmierci), odnoszą się one do 

tematyki edukacyjnej, porównawczej (odbiór w oczach innych narodowości m.in. Rumunii i Rosji), 

literackiej, ale równiej prac o jego twórczości. Opublikowane zarówno w prasie jak i w wydawnictwach 

zwartych w językach: polskim, czeskim, angielskim, rosyjskim czy francuskim.   
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-- Druki ulotne stanowią w Academice dział, w którym znalazły się afisze oraz związane z nimi 

programy koncertowe wydarzeń muzycznych, w szczególności koncerty fortepianowe czy prelekcje, w 

różnych regionach Polski skierowane dla szerokim grupy zainteresowanych. 

 

-- Zawarte w zbiorach biblioteki fotografie związane z tematyką pianisty odnoszą się do reprodukcji z 

XX wieku, w szczególności zaś do okresu po roku 1945. Oprócz Chopina przedstawione zostały na nich 

także miejsca (m.in. dom śmierci czy dwór w Żelazowej Woli), osoby nawiązujące do jego twórczości 

(m.in. tancerze baletowi) oraz obeliski czy inne pomniki związane z jego twórczością.  

 

- Podobnie dzieje się także w przypadku prezentowanych przez bibliotekę pocztówek. Dodatkowo 

wśród nich znaleźć można alegoryczne prace malarskie (obrazy) odnoszące się do jego pianistycznej 

twórczości.  

 

--- Chopinowskie rękopisy zdigitalizowane w zasobach Akademiki, w pewien sposób odnoszą się do 

nut. Tak samo jak one stanowią materialne dziedzictwo odnoszące się do jego twórczości. Związane są w 

szczególności z oryginalnymi listami pisanymi ręką Chopina, bądź skierowane do jego osoby z okresu I 

połowy XIX wieku.  

 

-- Zarówno artykuły jak i czasopisma związane z życiem lub twórczością jego osoby pochodzą z 

okresu po II wojnie światowej aż do czasów współczesnych.   

 

-- Grafiki i rysunki stanowią w Academice dział w który zawarte są XIX i XX wieczne prace 

plastyczne ukazujące osobę Fryderyka Chopina. Są wśród nich m.in. litografie, drzeworyty. Prace 

autorstwa zarówno polskich jak i zagranicznych artystów. Dodatkowo można tu znaleźć portrety osób 

związanych z jego osobą.   

 

 

 

Oprac. Dominika Płócienniczak 


