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I warsztaty projektu eFontes: Reprezentatywność: gatunki i funkcje
Instytucja: Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk PAN
Miasto: Kraków
Rodzaj oferty: Warsztaty

W dniach 12-13 grudnia 2019 roku odbędzie się w Krakowie I edycja warsztatów
realizowanego w Pracowni Łaciny Średniowiecznej Instytutu Języka Polskiego PAN
ze środków NPRH projektu eFontes. Elektroniczny korpus polskiej łaciny
średniowiecznej.

PROGRAM WARSZTATÓW:
• 12 grudnia
Pierwszy dzień obrad otworzą referaty przedstawiające problem
reprezentatywności w korpusie łaciny średniowiecznej (dr Krzysztof Nowak) i
polszczyzny XVII-XVIII w. (prof. Włodzimierz Gruszczyński, dr Dorota Adamiec).
Kolejne wystąpienia będą poświęcone charakterystyce średniowiecznej produkcji
naukowej, w tym traktatom z zakresu teorii muzyki (prof. Elżbieta WitkowskaZaremba), astronomii (dr hab. Agnieszka Maciąg-Fiedler), filozofii (dr Monika
Mansfeld) oraz mnemotechniki (dr hab. Rafał Wójcik).
Obrady zakończy sesja młodych badaczy poświęcona historiografii - dziełu Gala
Anonima (mgr Norbert Gołdys) oraz Jana Długosza (mgr Zdzisław Koczarski, mgr
Iwona Krawczyk).
•

13 grudnia

Drugi dzień obrad rozpoczniemy sesją młodych badaczy poświęconą hagiografii
(mgr Michał Kulpa) oraz piśmiennictwu liturgicznemu (mgr Łukasz Halida).
Doświadczeni badacze przedstawią następnie stan badań nad łacińskim kazaniem
w Polsce (prof. Krzysztof Bracha), nad pragmatyczną produkcją Uniwersytetu
Krakowskiego (dr hab. Maciej Zdanek) i miasta na przykładzie Krakowa (dr hab.
Marcin Starzyński), a także stan wydań tekstów prawnych (dr hab. Maciej Mikuła).
Obrady zakończą warsztaty poświęcone obecności polszczyzny w średniowiecznym
tekście łacińskim (dr Anna Ledzińska) i łaciny w korpusie polszczyzny XVII i XVIII w.
(dr Renata Bronikowska, mgr Katarzyna Kryńska).
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Biuletyn Polonistyczny

Streszczenia referatów oraz sylwetki Prelegentów można znaleźć na stronie:
program warsztatów.
Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Organizatorzy proszą jednak o
potwierdzenie chęci uczestnictwa poprzez formularz zapisu.
Organizowane przez nas co roku spotkania mają pogłębić naszą wiedzę o
zróżnicowaniu
łacińskiego piśmiennictwa średniowiecznej Polski i poddać dyskusji specjalistów
najważniejsze aspekty tworzenia korpusu polskiej łaciny średniowiecznej.
Spotkania będą też okazją dla zaprezentowania samego projektu oraz poznania
oczekiwań środowiska.
W tym roku hasłem przewodnim warsztatów będzie Reprezentatywność: gatunki i
funkcje: przedmiotem refleksji chcielibyśmy uczynić gatunkowe i funkcjonalne
zróżnicowanie łacińskiego piśmiennictwa średniowiecznej Polski.

Wysokość czesnego: bez opłat
Długość trwania kursu: dwa dni: 12-13 grudnia
Linki:
• https://scriptores.pl/efontes/wydarzenia/i-warsztaty-efontes/
• https://scriptores.pl/efontes/
Słowa kluczowe: korpus, reprezentatywność, łacina, średniowiecze, eFontes
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