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Jubileusz prof. Giovanniego Goriniego 
i konferencja naukowa w Padwie

Dnia 30 listopada 2012 r. w Palazzo 
del Bo, najstarszym budynku Uniwersy-
tetu Padewskiego, odbyła się konferen-
cja zatytułowana „Znaleziska monetarne 
i procesy-historyczno ekonomiczne”, 
stanowiąca podsumowanie dziesięcio-
letniego projektu „I ritrovamenti”. Miała 
ona szczególny charakter, gdyż dedyko-
wana była Prof. Giovanniemu Goriniemu 
z okazji jego siedemdziesiątych urodzin 
i przejścia na emeryturę. Towarzyszyła 
jej promocja tomu 12 serii „Numismati-
ca Pataviana” pt. I ritrovamenti monetali 
e i processi storico-economici nel mondo 
antico. Organizowana była przez Michele 
Asolatiego (Uniwersytet w Padwie), Bru-
nona Calleghera (Uniwersytet w Trieście) 
i Andrea Saccocciego (Uniwersytet w Udi-
ne), czyli przedstawicieli grona uczniów 
i najbliższych współpracowników Prof. 
Goriniego, który stworzył we Włoszech 
całą szkołę wybitnych numizmatyków 
zajmujących się rejestracją i interpretacją 
znalezisk monetarnych. Teksty wielu jego 
byłych studentów zostały opublikowane 
w serii Numismatica Pataviana.

Konferencję otwierał prof. Adria-
no Savio z Uniwersytetu w Mediolanie, 
który przedstawił z dużą swadą sylwetkę 
Jubilata. Prof. Olivier Picard z Instytutu 
Francuskiego w Paryżu omawiał, głównie 
na przykładzie francuskim, rolę projektów 
zajmujących się rejestracją znalezisk monet 
antycznych w rozstrzyganiu bardzo istot-
nych zagadnień ekonomicznych. Z kolei 
Andrew Burnett, obecnie już emerytowany 
pracownik British Museum, zaprezentował 
zawartość tomu „I ritrovamenti..”, w któ-
rym opublikowało swoje teksty 14 auto-
rów. Aleksander Bursche na prośbę orga-
nizatorów omówił rolę międzynarodowej 

współpracy i badań interdyscyplinarnych 
w studiach nad starożytnymi fałszerstwami 
i naśladownictwami monet, zaś prof. Aldo 
Siciliano z Uniwersytetu Salento w Lecce 
podzielił się ze słuchaczami swoimi boga-
tymi doświadczeniami w realizacji projek-
tu znalezisk monetarnych we współpracy 
z Uniwersytetem Padewskim. Na zakoń-
czenie prof. Andrea Saccocci przedsta-
wił swoje najnowsze ustalenia dotyczące 
wzajemnych relacji między srebrem wa-
żonym a monetarnym w okresie średnio-
wiecza.

Jubilatowi przy owacji na stojąco wrę-
czono liczne prezenty, w tym od Rektora 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Redakcja WN przyłącza się do gratu-
lacji i życzy Prof. Giovanniemu Gorinie-
mu wielu jeszcze lat owocnej pracy.

Aleksander Bursche

„Kupcy, klerycy, dynaści. 
Władza Piastów w jej społecznych 

i kontynentalnych kontekstach 
od X do początków XIII wieku”
Międzynarodowa konferencja 

w Niemieckim Instytucie Historycznym

W dniach 31 maja — 1 czerwca 2012 r. 
w Niemieckim Instytucie Historycznym 
w Warszawie odbyła się konferencja 
„Kupcy, klerycy, dynaści. Władza Piastów 
w jej społecznych i kontynentalnych kon-
tekstach od X do początków XIII w.” Jej 
organizatorzy, Dariusz Adamczyk i Nor-
bert Kersken, nakreślili koncepcję konfe-
rencji, której celem było przedstawienie 
interakcji monarchii piastowskiej z jej są-
siadami na płaszczyźnie politycznej, eko-
nomicznej, intelektualnej i religijnej oraz 
złożoności problemów z tym związanych. 


