Momenty monetyzacji i strefy
komercjalizacji w basenie
Morza Bałtyckiego
w latach 1050-1450
Referaty wygłoszone na konferencji będą tłumaczone
symultanicznie na język polski lub niemiecki.

W XI i XII wieku w regionie Morza Bałtyckiego doszło do przekształcenia się gospodarki
opartej na łupie i handlu dalekosiężnym,
typowej dla epoki Wikingów, w struktury
organizacyjne silniej zakorzenione w regionie i sprzyjające wymianie towarami masowymi. Równocześnie rozpoczęto intensywniejsze niż wcześniej bicie monet na tym
obszarze. Prowadzi to do szeregu pytań:
czy ten rozwój był konsekwencją procesów
gospodarczych lub potrzeb fiskalnych?
Które sektory gospodarki i które warstwy
społeczne zostały skomercjalizowane?
Gdzie i do jakiego stopnia można mówić
o integracji rynkowej? I wreszcie, czy monetyzacja przebiegała liniowo, czy też charakteryzowała się zakłóceniami społecznymi,
politycznymi i gospodarczymi? Tymi zagadnieniami, w szerokim geograficznym i chronologicznym ujęciu zajmą się badacze z Niemiec,
Polski, Szwecji, Danii i Czech.

Kontakt
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Aleje Ujazdowskie 39
00-540 Warszawa
tel. (+48 22) 525 83 00
adamczyk@dhi.waw.pl
www.dhi.waw.pl
www.facebook.com/DHIWarschau

Momenty monetyzacji
i strefy komercjalizacji
w basenie
Morza Bałtyckiego
w latach 1050-1450

13–14 września 2018 r.
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
sala konferencyjna, 3. piętro

Organizator
Niemiecki Instytut Historyczny w Warszawie
Współpraca
Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego
Koncepcja i organizacja
Dariusz Adamczyk, Beata Możejko

Czwartek, 13 września

10.00–10.15

Powitanie i otwarcie obrad

14.45–15.30

10.30–11.15

Carsten Jahnke (Kopenhaga)

Beata Możejko (Gdańsk)

Handel między Szlezwigiem a Nowogrodem

Jakie warstwy były „skomercjalizowane” w Gdańsku

w latach 1050-1450

XIV i XV wieku?

15.30–16.00

11.15–11.45

Przerwa na kawę

Przerwa na kawę
11.45–12.30

Część I:
Koniec ery Wikingów: monetarne załamania
czy kontynuacje?

Część II:
Miejskie i wiejskie rynki w XIII-XV wieku:
Czy linearny rozwój?

10.15–11.00

16.00–16.45

Dariusz Adamczyk (Warszawa)

Roman Zaoral (Praga)

Pieniądz, dar albo instrument władzy? Hybrydalne

Renovatio monetae a psucie monety jako wyraz

ekonomie (polityczne) na przełomie XI i XII wieku

dwóch różnych faz monetyzacyjnych: Europa Środkowa

Anna Paulina Orłowska (Warszawa)
Użycie srebrnych i złotych walut w praktyce kupieckiej
(Gdańsk, 1420-1455)
12.30–13.15

w XIII i XIV wieku
11.00–11.45

Marcin Grulkowski (Gdańsk)
Miasto i pieniądz podczas wojny. Zadłużenie Gdańska
w okresie wojny trzynastoletniej
13.15–13.30
Podsumowanie obrad

Mateusz Bogucki (Warszawa)

16.45–17.30

Stopień i zasięg upieniężnienia rynków lokalnych

Piotr Guzowski (Białystok)

13.30–14.30

w Polsce w XI wieku

Etapy monetyzacji i komercjalizacji gospodarki

Obiad

chłopskiej średniowieczu
11.45–12.30
Donat Wehner (Halle)
Sieci i monety. Koncepcje badań

Piątek, 14 września

12.30–14.00
Przerwa obiadowa
9.00–9.45
14.00–14.45

Krzysztof Kopiński (Toruń)

Christoph Kilger (Uppsala)

Mieszczanie toruńscy a srebro i złoto

Pieniężne systemy w świetle monety – społeczne

w pierwszej połowie XV wieku

i gospodarcze procesy w basenie Morza Bałtyckiego
w latach 1050-1150

9.45–10.30
Ulf-Christian Ewert (Halle)
Hanza a pieniądz. Instytucje handlu dalekosiężnego
między komercjalizacją a monetyzacją

