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Szanowni Państwo, 

Pragniemy poinformować, że Zakład Nauk Pomocniczych Historii i Archiwistyki 

Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Szczecińskiego oraz 

Archiwum Państwowe w Szczecinie w dniach 3-4 października 2008 roku organizują sesję 

naukową pt. 

 

Wieś w heraldyce i sfragistyce polskiej 

 

W programie konferencji organizatorzy przewidują zajęcie się kilkoma obszarami 

badawczymi. Przede wszystkim chodzi o ukazanie heraldyki i sfragistyki wiejskiej i gmin 

wiejskich na ziemiach obecnej Rzeczypospolitej od czasów średniowiecza aż do 

współczesności. Interesują nas zarówno kwestie tworzącego się prawa heraldycznego, zasad 

używania pieczęci wiejskiej, ale także sam sposób funkcjonowania i użytkowania przez 

poszczególne gminy herbu i pieczęci. W grę wchodzą również wyobrażenia napieczętne i ich 

symbolika zarówno na pieczęciach urzędów gminnych, jak i innych instytucji związanych z 

życiem wsi (sądy patrymonialne, kościoły wiejskie itp.). W kręgu naszych zainteresowań 

pozostaje również szeroko rozumiana symbolika wsi i rolnictwa wykorzystywana w herbach i 

na pieczęciach innych jednostek administracyjnych i instytucji prawnych (jak miasta czy 

cechy rzemieślnicze), a także w heraldyce szlacheckiej. 

 

Informujemy również, że planujemy publikację materiałów pokonferencyjnych. 

Organizatorzy nie przewidują jednak wypłaty honorariów autorskich. 

 

Konferencja odbędzie się w Ośrodku Wypoczynkowo-Szkoleniowym Uniwersytetu 

Szczecińskiego w Pobierowie. Organizatorzy przewidują opłatę konferencyjną w wysokości 

200 zł, w którą wliczony jest koszt dwóch noclegów i dwudniowe wyżywienie. Numer konta 

podany zostanie w terminie późniejszym. 



Zgłoszenia wraz z tematem referatu prosimy przesyłać do dnia 30 marca 2008 roku 

na adres: 

dr Agnieszka Gut (sekretarz konferencji) 

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych US 

ul. Krakowska 71-79 

71-017 Szczecin 

e-mail: agnieszka_gut@wp.pl

lub: 

dr Paweł Gut 

Archiwum Państwowe w Szczecinie 

ul. Wojciecha 13 

70-410 Szczecin 

e-mail: oddzial1@szczecin.ap.gov.pl  

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji i prosimy o poinformowanie o niej 

zainteresowanych współpracowników. Dalsze szczegółowe informacje zostaną przesłane w 

późniejszym terminie. 

Z poważaniem 
 
 
dr hab. prof. US Radosław Gaziński     dr Jan Macholak  
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