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Det handskrivna ordet har alltid en unik form. Det är ett spår efter den individ
som fört pennan, en öppning mot det förflutna och en kontaktyta med dem
som inte längre finns. Men samtidigt som varje människas skrivstil är unik,
är den också präglad av sin tids kulturella ideal och tekniska förutsättningar.
Handstilar är artefakter, de är en del av vårt kulturarv och endast den som kan
tyda dem får tillgång till de tankar de förmedlar.

I många ämnen inom humaniora är kunskaper i paleografi en förutsättning för
arbetet. Oavsett om du bedriver studier i eller forskning kring äldre eller moderna
epoker föreligger ofta viktiga delar av källmaterialet i handskriven form. För arkiven,
biblioteken, museerna och deras användare är det nödvändigt att det finns kompetent
personal som kan läsa och förstå handskrivna texter. Svenska arkiv och bibliotek
förvaltar ett mycket stort och varierat handskriftsmaterial och även på landets
museer finns det gott om viktiga handskrifter. Tidsmässigt spänner materialet från
antiken till vår egen tid, det består av såväl inhemska som utländska dokument
och innehållsmässigt rymmer detta viktiga kulturarv allt från recept och statliga
handlingar till brev och kända romanmanuskript. Om du verkar inom eller planerar för en framtid inom dessa verksamheter är kunskaper i paleografi oundgängliga.
Kunskaper i paleografi breddar din yrkeskompetens och öppnar möjligheter för
arbete med en hel värld av intressanta, historiska dokument.
Kursen Paleografi presenterar skriftens utveckling i Västerlandet, från antiken till
1700-talet med tonvikt på 15-16- och 1700-talets skriftformer. Kursen består av
föreläsningar i paleografi och kodikologi, seminarier och tillämpningsövningar
på gemensamt och eget material. Efter avslutad kurs kommer du att kunna läsa
äldre handskrivna texter i de viktigaste eftermedeltida skrifterna samt ha viss
kännedom om antik och medeltida paleografi. Du kommer också att kunna göra
enklare kronologiska och geografiska bedömningar av handskrivet material.
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