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„Digitale Edition” — VII Konferencja niemiecko- 
polskiej grupy dyskusyjnej do spraw edycji źródeł 
(Berlin-Dahlem 21-22 X 2005)

W dniach 21-22 X 2005 r. w Friedrich-Meinecke-Institut 
w Berlinie-Dahlem odbyła się zorganizowana przez prof. Mat- 
thiasa Thumsera (Friedrich-M einecke-Institut der Freien 
Universität Berlin) i prof. Janusza Tandeckiego (Instytut Hi
storii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toru
niu) niemiecko-polska konferencja o elektronicznych edycjach 
źródeł historycznych („Digitale Edition”). Była to już siódma 
z cyklu konferencji poświęconych zagadnieniom edytorstwa 
źródeł. Obrady toczyły się w języku niemieckim i angielskim. 
W konferencji uczestniczyli badacze m.in. z Berlina, Cremony, 
Erlangen, Grazu, Kolonii, Krakowa, Monachium, Münster, 
Poczdamu, Stuttgartu, Torunia, Warszawy i Werder.

Zebranych przywitał i konferencję otworzył prof. M. Thum- 
ser, który został jednocześnie przewodniczącym sesji przedpo
łudniowej. Jako pierwszy zabrał głos dr Ingo H. Kropac, który 
w referacie zatytułowanym Work in Progress: Vom Digitalisai 
zum edierten Text omówił realizowany w Grazu projekt polega
jący na wykorzystaniu metod komputerowych do przygotowa
nia edycji źródłowych. Referent zajął się również problemem 
wyszukiwania w tekście długoterminowego zabezpieczenia da
nych oraz udostępniania. Kolejnym prelegentem był mgr Pa
trick Sahle z Kolonii, który w referacie Die disziplinierte Edition 
— Eine Wissenschaftsgeschichte mówił o nowej sytuacji wytwo
rzonej wraz z pojawieniem się nowych technologii i mediów 
komunikacyjnych. Ze wspomnianą sytuacją związana jest po
trzeba stworzenia nowych podstaw teoretycznych dla edytor
stwa źródeł, w których szczególny nacisk byłby położony na wy
magania stawiane tego rodzaju publikacjom przez różne dzie
dziny nauki. Dr M ario G lauert z Poczdamu w referacie 
Möglichkeiten und Probleme der Online-Recherche von Archiv
gut skupił się na zagadnieniu udostępniania informacji o zaso
bach archiwów w Internecie oraz przygotowywaniu skuteczne
go aparatu wyszukiwawczego dla masowo gromadzonych da
nych w tych instytucjach.

Sesja popołudniowa została podzielona na dwa następu
jące po sobie bloki tematyczne. Pierwszy blok poświęcony zo
stał zagadnieniu elektronicznych pomocy do edycji źródło
wych, a poszczególne wystąpienia przygotowane zostały przez 
seminarzystów i doktorantów Friedrich-Meinecke-Institut. Na 
potrzeby wspomnianych wystąpień przygotowana została spe
cjalna zakładka Virtueller Handapparat na stronie Niemiec
ko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do Spraw Edycji Źródeł 
(http://userpage.fu-berlin.de/~sekrethu/dpg-edition/handap- 
parat/index.html). Pierwsza prelegentka Tanja Broser (Klassi
ker, Vulgata, Patristik) omówiła nowoczesne sposoby wyszuki
wania słów i cytatów z autorów klasycznych, ojców kościoła, bi

blii oraz z łacińskich autorów średniowiecznych i nowożytnych. 
Henrike Bolte (Rechtscorpora) przedstawiła strony interneto
we zawierające pomoce do edycji źródłowych z zakresu prawa. 
Kristina Stöbener (Lateinische und deutsche Wörterbücher) za
prezentowała elektroniczne słowniki łacińsko-niemieckie 
i słowniki języka niemieckiego pomagające w przygotowaniu 
edycji źródłowych. Problemem elektronicznych pomocy do 
rozwiązywania abrewiatur zajęła się natomiast Carla Botzen- 
hardt (Abbreviaturen). Znakami wodnymi zajął się z kolei Ale
xander Steinhilber (Wasserzeichen). Kristina Wengorz podjęła 
się omówienia projektu (Manuscripta Mediaevalia), w ramach 
którego przygotowano bazę danych zawierającą informacje
0 65.600 rękopisach. Grischa Vercamer (Regesta Imperii) 
przedstawił pełną internetową wersje regestów wydaną przez 
Johanna Friedricha Böhmer.

W ramach drugiego bloku tematycznego omówiono pro
jekty bieżące. Przewodniczącym obrad w tej części konferencji 
został prof. J. Tandecki. Pierwszy referat pt. Die „Prussia Sac
ra”. Eine neue Publikationsreihe zur preussischen Kirchenge
schichte wygłosił prorektor UMK w Toruniu prof. Andrzej Ra
dzimiński, który omówił sposób funkcjonowania wydawnictwa 
oraz jego dotychczasowy dorobek. Podkreślone zostało rów
nież znaczenie „Prussia Sacra” dla poznania dziejów kościoła 
w Prusach. Referent zwrócił również uwagę na konieczność
1 zasadność kontynuowania dalszych prac nad kolejnymi toma
mi tej serii wydawniczej. Kolejnym prelegentem był prof. Mi
chael Menzel z Berlina, który w pierwszej części swojego refe
ratu zatytułowanego Constitutiones et acta publica. Geschichte 
und Gegenwart einer MGH-Edition przypomniał historię serii 
Constitutiones. Drugim zagadnieniem podniesionym przez re
ferenta była m.in. kwestia wykorzystania nowoczesnych tech
nik edycji źródeł dla potrzeb wzmiankowanego wydawnictwa. 
W wystąpieniu zatytułowanym Die Edition der spätmittelalterli
chen päpstlichen Kammerakten in Polen dr Marek Daniel Ko
walski z Krakowa wskazywał na niedostateczną liczbę wydaw
nictw źródłowych dotyczących Polski z akt kamery papieskiej 
w XV w. Wyjątek stanowią tutaj wypisy z serwicjów doty
czących polskich biskupów, ale te ze względu na liczne błędny 
wymagają ponownego wydania. Referent zwrócił uwagę, że dla 
Polski szczególnie ważne staje się wypracowanie metody wy
dawniczej dla akt piętnastowiecznej kamery papieskiej. 
W omawianym projekcie wzmianki z różnych rękopisów doty
czące tego samego beneficjum będą układane w grupy, co 
wiąże się również z odrzuceniem kryterium chronologicznego. 
Zdaniem prelegenta zaprezentowane działania przyczynią się 
do pokazania obiegu dokumentacji w kurii oraz poznania pro
cedur rozdawania beneficjów.

Obradom przedpołudniowym w drugim dniu konferencji 
przewodniczyła PD dr Heike Johanna Mierau. Jako pierwszy 
tego dnia z referatem Die digitalen Monumenta Germaniae Hi-
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storica wystąpi} mgr Clemens Radl z Monachium, który omówi) 
dotychczasowe prace nad przygotowaniem wersji elektronicz
nej wspomnianego wydawnictwa (elektronische MGH — 
eMGH) oraz trwające obecnie dzia)ania zmierzające do udo
stępniania wersji cyfrowej (digitale — dMGH). Obecnie pra
wie wszystkie tomy MGH są udostępnione w postaci skanów 
na stronie internetowej (http://www.dmgh.de/). Od 2006 r. dla 
pierwszych tomów tego wydawnictwa zostanie stworzona także 
możliwość wyszukiwania pe)notekstowego. W chwili obecnej 
problemem natomiast staje się scalenie z wersją cyfrową wy
dawnictwa materia}ów i informacji, które uzupe}niają i aktuali
zują MGH. Kwestia ta ma być poddana szerokiej dyskusji 
w środowisku naukowym. Kolejnym referentem by} dr Krzy
sztof Kopiński z Torunia, który wyg)osi) odczyt pt. Geschichts
quellen au f polnischen Internetseiten. W wystąpieniu polskie 
serwisy www i portale internetowe zosta}y rozróżnione ze 
względu na cele umieszczania źróde) historycznych w Interne
cie. Wyróżniono następujące cele: prezentacyjny, edukacyjny, 
naukowy. Prelegent stwierdzi) również, że serwisy www ze 
źród)ami historycznymi stawiające sobie cele naukowe wyróż- 
nia)a znaczna metodyczność prowadzonych prac. W trakcie 
odczytu wskazano na serwisy www o charakterze naukowym ta
kie jak „Cartographia Toruniana”, czy Biblioteki Kórnickiej, 
które zapewne już wkrótce stanowić będą wartościowy przy- 
k)ad dla dalszych tego typu inicjatyw w Polsce. W wystąpieniu 
zatytu)owanym Polnische Quelleneditionen au f CD-ROM  
dr Wies)aw Nowosad omówi) historię polskich edycji źród)o- 
wych na elektronicznych nośnikach danych. Referent wyodręb
ni) w Polsce dwa kierunki prac w zakresie publikowania źróde) 
na CD-ROM. Pierwszy, pozostający domeną historyków, sku
pia się na wydawaniu nowych dotychczas niepublikowanych 
źróde). Drugi polega na digitalizacji źróde) wydanych tradycyj
nymi metodami i jest reprezentowany przez wydawnictwa ko
mercyjne.

Przewodniczącym sesji popo)udniowej zosta) prof. An
drzej Radzimiński. W pierwszym wystąpieniu dr Valeria Leoni 
z Cremony w referacie Der Codice Diplomatico Digitale della 
Lombardia medievale. Die digitale Edition der lombardischen 
Urkunden bis zum Ende des 12. Jahrhunderts omówi)a projekt 
elektronicznego kodeksu dyplomatycznego średniowiecznej 
Lombardii. Wspomniany projekt jest realizowany od jesieni 
2000 r. przez Wydzia) Historyczno-Geograficzny Uniwersytetu 
w Pavie, a jego celem jest udostępnienie Online wszystkich do
kumentów (do XII w. w)ącznie), które są przechowywane w ar
chiwach instytucji kościelnych i świeckich w Lombardii. Jako 
drugi wystąpi) dr Adam Fija)kowski z Warszawy, który w odczy
cie Das „Speculum maius” des Vinzenz von Beauvais in digitaler 
Edition als Desiderat der Forschung poruszy) problem krytycz
nej edycji ca)ości dzie)a Vincenta de Beauvais „Speculum ma
ius” (1244-1259). W tym ogromnym objętościowo dziele znaj
duje się duża liczba trudnych do zidentyfikowania cytatów. 
Niezbędne więc dla przygotowania edycji krytycznej jest udo
stępnienie Online wzmiankowanego dzie)a. Przygotowana 
baza danych jest udostępniona na stronie internetow ej 
(http://www.univ-nancy2.fr/MOYENAGE/VincentdeBeau- 
vais/vdbeau.htm). Ostatnim prelegentem by) prof. Stuart Jenks 
z Erlangen, który w wystąpieniu zatytu)owanym Massenquelle

und Digitalisierung. Die Londoner Zollakten aus der ersten 
Hälfte des 15. Jahrhunderts przedstawi) problemy związane z 
edycją zespo)u londyńskich akt celnych. Zdaniem referenta al
ternatywą dla publikacji książkowej jest cyfrowe wydanie 
wspomnianych materia)ów w postaci CD-ROM wraz ze stwo
rzeniem stosownego aparatu wyszukiwawczego. W wystąpieniu 
wskazywano również na niebezpieczeństwa związane z udo
stępnieniem danych bez żadnych ograniczeń w Internecie.

Warto dodać, że większości odczytów towarzyszy)y pokazy 
multimedialne, które spotyka)y się z dużym zainteresowaniem 
osób biorących udzia) w konferencji. Prezentowane referaty 
wywo)ywa)y za każdym razem ożywione dyskusje, w których 
uczestnicy konferencji dzielili się swoim spostrzeżeniami oraz 
cennymi wskazówkami na temat dalszych badań.

Konferencję w imieniu organizatorów podsumowa) i za
kończy) prof. M. Thumser, który poinformowa), że planowany 
jest druk wyg)oszonych referatów w kolejnym czwartym już to
mie „Publikacji Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej do 
Spraw Edycji Źróde)”. Ponadto kontynuowane mają być także 
prace Niemiecko-Polskiej Grupy Dyskusyjnej, a jej następne 
spotkanie wstępnie zaplanowano na maj 2007 r. Informacji 
o dzia)alności i zamierzeniach tego gremium dostarcza również 
na bieżąco aktualizowana strona internetowa (http://userpage. 
fu-berlin.de/~sekrethu/dpg-edition/index.html).

Omawianą konferencję naukową o elektronicznych edy
cjach źróde) historycznych należy uznać za duży sukces organi
zatorów. Dwudniowe obrady pozwoli)y na kompleksową pre
zentację zagadnień związanych z wykorzystywaniem techniki 
komputerowej do przygotowywania i opracowywania edycji 
źród)owych. Należy wyrazić w tym miejscu pogląd, iż kolejne 
planowane spotkania wspomnianej grupy dyskusyjnej będą 
w dalszym ciągu ważnym miejscem wymiany doświadczeń na 
temat metod wydawania źróde) historycznych.

Krzysztof Kopiński 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

Instytut Historii i Archiwistyki

III Spotkanie z cyklu „Polska kancelaria królewska 
czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeń
stwem” (Warszawa, 2 0 -2 1 IV 2006)

W Sali Balowej Archiwum G)ównego Akt Dawnych 
w dniach 20-21 IV 2006 r. odby)a się trzecia już konferencja 
naukowa poświęcona polskiej kancelarii królewskiej czasów 
nowożytnych. Pomys) cyklicznych spotkań wyklu) się na samym 
początku wieku jako wynik kontaktów naukowych pomiędzy 
środowiskami dyplomatyków krakowskich i toruńskich. Pier
wsze spotkanie odby)o się na Uniwersytecie Miko)aja Koperni
ka w Toruniu w kwietniu 2002 r. i mia)o na celu sprawdzenie 
czy istnieje w Polsce środowisko badaczy skupionych na prob
lematyce polskiej kancelarii królewskiej i gotowych regular
nie zjeżdżać się dla prezentacji swoich prac i wymiany poglą- 
dów1. Odpowiedź wypad)a pozytywnie. Do drugiego spotkania 
dosz)o dok)adnie po dwóch latach, znów w kwietniu, tym ra-

1 Por. W. Chorążyczewski, Polska kancelaria królewska czasów nowożyt- królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem. Mate-
nych, „Archiwista Polski”, 2002, nr 2 (26) s.84-90; A. Kuś, Polska kan- riały konferencji naukowej, Toruń 18 kwietnia 2002 roku, red. W. Cho-
celaria królewska czasów nowożytnych. Między władzą a społeczeństwem rążyczewski i W. Krawczuk, Toruń 2003.
(Toruń, 18 IV 2002), St. Źród). 40, 2002, s. 274-275; Polska kancelaria
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