Różnorodne badania – filologiczne, historyczne, należące
do zakresu indywidualnych dyscyplin naukowych – zapewniły wstępną orientację w zasobie najdawniejszych zabytków
polskiej kultury intelektualnej. Do tej pory nie przeprowadzono jednak próby całościowego spojrzenia na to dziedzictwo, wymagające szczególnego potraktowania choćby ze
względu na niespokojne dzieje państwowości polskiej, w wyniku których wiele zbiorów uległo zniszczeniu, przemieszaniu lub rozproszeniu. Obecnie technika komputerowa i Internet dają źródłoznawcom nowe narzędzia, pozwalające
rozpoznawać, katalogować i publikować teksty źródłowe,
gromadzić oraz udostępniać informacje na ich temat. Właśnie te możliwości starają się wykorzystać twórcy projektu
Manuscripta.pl, którego celem ostatecznym jest pełne rozpoznanie zachowanych w Polsce średniowiecznych rękopisów bibliotecznych i przygotowanie nowoczesnej bazy danych, umożliwiającej całościowe ich badanie.
Otwierające się przed uczonymi perspektywy, pozwalające m.in. na odtwarzanie zawartości księgozbiorów dawno
rozproszonych czy śledzenie dróg rozchodzenia się książek
w perspektywie ogólnoeuropejskiej i dające w ręce nauczycieli akademickich ważne pomoce dydaktyczne, można jednakże wykorzystać w pełni wyłącznie na bazie kompetencji
z zakresu tradycyjnych dziedzin nauki.
Aby zatem stworzyć okazję do zetknięcia się nowych
pomysłów dotyczących opracowania zbiorów rękopiśmiennych z tradycyjnymi badaniami z zakresu filologii klasycznej
i neolatynistyki, a jednocześnie przypomnieć, jak owocne
może być połączenie badań źródłoznawczych i filologicznych, chcielibyśmy zaprosić wszystkich badaczy zainteresowanych powyższą tematyką na sesję zatytułowaną De nuptiis (iteratis) Philologiae et Libri manuscripti.

Instytut
Historii
Nauki PAN

Sesja I

Sesja III

9.00-12:15

15:40-18:00

Jacek Soszyński (IINiSB UW): Zbiory rękopisów w Polsce.

Barbara Milewska-Waźbińska (IFK UW) / Magdalena Górska
(IBL PAN): Rękopis BK II 263 (obecnie 391). Zbiór emblematów
ku czci Jana III Sobieskiego.

Sławomir Szyller (Zakład Rękopisów BN): Zbiorcze katalogi
rękopisów średniowiecznych w Internecie.
Mieczysław Mejor (IBL PAN /IFKiK UKSW): Czego można się
dowiedzieć z listy rękopisów?
Lesław Łesyk:

Manuskrypty greckie w Polsce. Zarys problemu.

Katarzyna Kołakowska (IFK KUL): Manuskrypty greckie
w zbiorach krakowskich.

Izabela Wiencek (Gabinet Starych Druków BUW): „Catalogus
prodigiorum” w rękach jezuity czyli o XVII-wiecznych marginaliach
i innych przejawach zaangażowanej lektury.
Jacek Pokrzywnicki (KFK UG): Dawni gdańszczanie i ich historia –
na przykładzie kilku „adnotowanych” egzemplarzy „Der Stadt Danzig
historische Beschreibung” Reinholda Curickego.
Maria Otto (PAN Biblioteka Gdańska): Interfoliowany egzemplarz
“Commentatio historico-litteraria de viris eruditis Gedani ortis”
Andrzeja Charitiusa (1715 r.).

Przerwa: 12.15-12.45

Sesja II
12.45-14.40
Beata Spieralska-Kasprzyk (IFKiK UKSW): Rekonstrukcja
twórczości poetyckiej papieża Damazego I na podstawie
średniowiecznych rękopisów.
Agnieszka Fabiańska (Gabinet Rękopisów BUW): Skrócona
wersja „Historia scholastica” Piotra Comestora w rękopisach.
Maciej Jasiński (IHN PAN):
Heweliusza.

Dzieje rękopisów korespondencji Jana

Anna Skolimowska (WAL UW): Corpus of Ioannes Dantiscus’ Texts
& Correspondence dantiscus.al.uw.edu.pl (komunikat).
Przerwa obiadowa: 14.40-15.40

Miejsce obrad:
Instytut Filologii Klasycznej,
ul. Krakowskie Przedmieście 1,
sala im. Tadeusza Zielińskiego (103)

