W dniach 17–18 października 2017 r. w Instytucie Nauk o Literaturze Polskiej im. Ireneusza Opackiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach planowana
jest konferencja naukowa na temat:

Marginalia, komentarze i przypisy
w książce dawnej i współczesnej
Problematyka obrad ściśle wiąże się z prowadzonymi od kilku dziesięcioleci
na śląskiej polonistyce badaniami, które skupiają się na przekazach piśmienniczych
i literackich, współtworzących ramę wydawniczą dawnych dzieł i druków. Ustalenia poczynione w tej dziedzinie stanowią niezbywalne ogniwo dociekań nad
przemianami książki aż do czasów najnowszych. Trzy wcześniejsze konferencje,
zamknięte drukiem tomów zbiorowych, poświęcone były przedmowom, dedykacjom
i tekstom zalecającym w książce dawnej i współczesnej.
W bieżącym roku planowane są obrady obejmujące refleksją badawczą różnego typu adnotacje, zróżnicowane formalnie i pod względem usytuowania wobec
tekstu głównego dzieł ujętych prozą lub wierszem w książce rękopiśmiennej i drukowanej. Są wśród nich okazjonalne (odręczne) zapiski lub regularne, stałe, drukowane noty umieszczane poza formatem kolumny w wąskim łamie; wielorakie
objaśnienia o charakterze m.in. rzeczowym, językowym, bibliograficznym, krytycznym usytuowane na bieżąco w dolnej części kart, na końcu dzieł bądź po wyodrębnionych częściach. Informacje zawarte w tych adnotacjach w wieloraki sposób dopełniały i nadal (chociaż w zmienionej postaci , w sytuacji dużego obecnie
zróżnicowania i wysokiej specjalizacji mediów) dopełniają we współczesnych publikacjach wiedzę czytelników, bądź też określają kompetencje lekturowe oraz zainteresowania autorów.
W czasie obrad poświęconych książce dawnej i współczesnej przedmiotem
uwagi będą m.in.: poetyka dodatkowych zapisów, adnotacji różnie usytuowanych
wobec tekstu głównego, funkcje pełnione przez te elementy w stosunku do dzieł,
do których się odnoszą, a także ich rzeczowy, merytoryczny i komunikacyjny potencjał.
Opłata konferencyjna w wysokości 350 zł obejmie koszty wyżywienia, materiałów konferencyjnych oraz druku tomu pokonferencyjnego. Termin zgłoszeń – do
15 marca 2017 r. Korespondencję w sprawie udziału w październikowej konferencji (z tytułem wystąpienia i kilkuzdaniową informacją o problematyce) należy kierować na adres dr hab. prof. UŚ Bożeny Mazurkowej: pytia1@wp. pl .

