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Odezwa Kongresowa

Komitet Przygotowawczy I Kongresu Mediewistów Polskich zwraca się do wszystkich badaczy średniowie
cza, Koleżanek i Kolegów o czynne uczestnictwo w zbliżającym się kongresie.

Potrzeba spotkania wszystkich zainteresowanych epoką średniowiecza stała się już od pewnego czasu 
bardzo widoczna. Pomysł zorganizowania zjazdu został zgłoszony w grudniu 2000 roku podczas ogólnopolskiej 
konferencji na temat potrzeb i perspektyw badawczych polskiej mediewistyki. Od razu został przyjęty bardzo 
życzliwie i z dużym zainteresowaniem. Następnym krokiem było powstanie przygotowującego kongres komitetu, 
który stworzyli naukowcy z całego kraju, ze wszystkich ośrodków badawczych w Polsce. Komitet zdecydował
0 programie kongresu i powierzył Instytutowi Historii i Archiwistyki Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika jego 
zorganizowanie w Toruniu w dniach 16-18 września 2002 r. Pierwsze informacje o planowanym zjeździe zostały 
już rozesłane, a przygotowania organizacyjne rozpoczęte.

Wraz z kolegami z Komitetu Przygotowawczego traktujemy kongres jako forum spotkań całego środowi
ska i użyteczną okazję do określenia potrzeb badawczych. Sądzimy także, że sympozja zjazdowe pozwolą 
skonfrontować nowe pomysły i opinie z ustaloną już wiedzą, a obecność przedstawicieli dyscyplin pokrewnych 
ułatwi dyskusję prowadzoną na podstawie różnych źródeł i przy użyciu odmiennych metod. Zależy nam, by 
w dyskusjach kongresowych wzięli udział, prócz historyków, także archeolodzy, archiwiści, historycy sztuki
1 filozofii, muzykolodzy, bibliotekoznawcy i heraldycy. Program kongresu został tak ustalony, by możliwie jak 
najwięcej czasu przeznaczyć na debaty i dyskusje. Chcemy, by prócz referatów i wystąpień przewidzianych 
w programie wiele miejsca zajęła konfrontacja poglądów i spór wokół różnych racji.

Bardzo ważne jest także, by I Kongres stał się spotkaniem naukowców reprezentujących wszystkie gene
racje, również tę najmłodszą, oraz wszystkie ośrodki badawcze w kraju.

Innym ważnym celem zjazdu jest pokazanie szerokiej opinii publicznej, także osobom decydującym 
o polityce naukowej, potrzeby badań nad średniowieczem, rozumianym jako epoka, w której zostały zapocząt
kowane procesy społeczne i kulturowe trwające do dnia dzisiejszego. Wszystko to sprawia, że traktujemy 
pierwszy kongres jako początek długiego procesu i szerszej pracy organizacyjno-naukowej. Dlatego tak istotne 
jest, by kongres zgromadził wielu naukowców z różnych ośrodków i seminariów, którzy włączą się w dyskusję 
zarówno nad problemami całego środowiska, jak i nad nowymi obszarami badawczymi.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią średniowiecza do udziału w kongresie.
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