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Założenia i cele przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów historii sztuki z naukami pomocniczymi
historii, które w dużym stopniu są również naukami pomocniczymi historii
sztuki. Zajęcia są ukierunkowane na potrzeby historyków sztuki, a więc są
prowadzone inaczej niż na studiach historycznych, punkt ciężkości położony jest
na te dyscypliny i te problemy, które są najbardziej przydatne w praktyce
badawczej historyka sztuki. Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z
różnymi gatunkami źródeł historycznych i przygotowanie ich do odczytywania i
interpretacji tych źródeł. W trakcie zajęć omawiane będą źródła pisane, źródła
materialne oraz źródła ikonograficzne wchodzące w zakres nauk pomocniczych
historii. Ich zestaw jest zamieszczony punkcie 3 prezentującym tematykę zajęć w
ciągu dwóch semestrów
Metody dydaktyczne
Wykład informacyjny, ćwiczenia przedmiotowe
Forma i warunki zaliczenia
Zajęcia mają charakter konwersatoryjny. Warunkiem uzyskania zaliczenia jest
przedmiotu
systematyczne i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Zajęcia kończą się testem
obejmującym tematykę konwersatorium. Zaliczenie zajęć jest z oceną
Treści merytoryczne przedmiotu oraz 1. Zajęcia wstępne: charakterystyka nauk pomocniczych historii
sposób ich realizacji1
2. Genealogia: podstawowe pojęcia genealogiczne, historia badań
genealogicznych, miejsce genealogii w badaniach z zakresu historii sztuki
3. Źródła do genealogii: tradycja ustna, prywatne zapiski genealogiczne,
dokumenty, akta, pomniki.
4. Herbarze jako źródła do genealogii i heraldyki.
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5. Heraldyka: definicja herbu, zasady budowy herbu, heraldyka w badaniach
historii sztuki
6. Charakterystyka wybranych działów heraldyki: heraldyka państwowa,
ziemska, miejska
7. Charakterystyka wybranych działów heraldyki c.d.: heraldyka kościelna,
szlachecka, mieszczańska, nobilitacje, indygenaty .
8. Sfragistyka: definicja pieczęci, budowa pieczęci, funkcje pieczęci, pieczęć
jako dzieło sztuki.
9. Treści ideowe pieczęci książąt piastowskich
10. Pieczęcie królów polskich.
11. Archeologia prawna (nauka o znakach władzy i prawa): ogólna
charakterystyka przedmiotu badań archeologii prawnej, związek archeologii
prawnej z badaniami z zakresu ikonografii.
12. Historia insygniów władzy książęcej i królewskiej
13. Insygnia władzy kościelnej, urzędników zarządu centralnego, władz
miejskich, cechowych i uniwersyteckich.
14. Dyplomatyka: definicja dokumentu, funkcje dokumentu, klasyfikacje
dokumentów, notariat publiczny, instrument notarialny, źródła pisane w
warsztacie historyka sztuki.
15. Formularz dokumentu, kancelarie książęce i królewskie.
16. Paleografia z elementami neografii: brachygrafia (system skrótów), rozwój
pisma dokumentowego XI – XVII wiek
17. Paleografia praktyczna: czytanie dokumentu z XI wieku.
18. Paleografia praktyczna: czytanie dokumentu z XII wieku.
19. Paleografia praktyczna: czytanie dokumentu z XIII wieku.
20. Paleografia praktyczna: czytanie dokumentu z XIV wieku.
21. Paleografia praktyczna: czytanie dokumentu z XV wieku.
22. Neografia praktyczna: czytanie tekstów z XVI i XVII wieku.
23. Neografia praktyczna: czytanie tekstów z XVI i XVII wieku.
24. Chronologia: historyczny rozwój kalendarza, budowa kalendarza, kalendarz
juliański, kalendarz gregoriański.
25. Kalendarz liturgiczny i jego związek z ikonografią kościelną
26. Praktyczne rozwiązywanie dat według datacji rzymskiej oraz datacji według
świąt i świętych.
27. Epigrafika na przykładzie zabytków krakowskich
28. Metrologia: systemy metrologiczne w okresie staropolskim oraz w czasach
zaborów.
29. Test
30. Podsumowanie zajęć, zaliczenia.
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