Numizmatyka - nowa specjalność studiów magisterskich
Praca nad zbiorem numizmatycznym — publicznym i własnym. Prowadzenie własnego
antykwariatu z monetami. Badania historyczne nad pieniądzem i gospodarką. Wszystko to
wymaga specjalistycznej wiedzy i umiejętności z dziedziny numizmatyki. Nasz instytut jako
jedyny w Polsce kształci specjalistów w zakresie obejmującym historię pieniądza od
początków do rewolucji przemysłowej.
Specjalizacja obejmuje następujące cykle zajęć:
I WYKŁAD SPECJALIZACYJNY: ZAGADNIENIA OGÓLNE NUMIZMATYKI
ZAGADNIENIA:
1. opis monety (strony monety i ich elementy, metale, specyficzne formy monet, przedmioty
podobne do monet — tzw. egzonumia);
2. technika mennicza (techniki produkcji monet; błędy mennicze; fałszerstwa i ich
rozpoznawanie);
3. badania numizmatyczne — ich technika i co z nich wynika (analiza stempla, analiza
znalezisk, analiza metalu, moneta a źródło pisane);
4. numizmatyka w systemie nauk;
5. historia badań numizmatycznych.
II WYKŁAD SPECJALIZACYJNY: ZARYS NUMIZMATYKI ŚLĄSKIEJ
ZAGADNIENIA:
1. początki mennictwa śląskiego (XI/XII wiek);
2. mennictwo synów Władysława Wygnańca;
3. brakteaty i denary (XIII wiek);
4. kwartniki (XIII/XIV wiek);
5. floreny i halerze (XIV wiek);
6. próby unifikacji (XV wiek);
7. reformy Macieja Korwina i Jagiellonów (XV/XVI wiek);
8. początki mennictwa habsburskiego na Śląsku (XVI wiek);
9. wojna trzydziestoletnia i kryzys „Kipper und Wipper”;
10. centralizacja monetarna państw habsburskich, „Mały Kipper und Wipper”;
11. zmierzch mennictwa śląskiego (XVIII wiek).
I KONWERSATORIUM SPECJALISTYCZNE: NUMIZMATYKA STAROŻYTNA I OKRESU
WĘDRÓWEK LUDÓW
ZAGADNIENIA:
1. wynalazek pieniądza; początki monety;
2. mennictwo greckie epoki archaicznej i klasycznej;
3. mennictwo greckie epoki hellenistycznej;
4. mennictwo celtyckie;
5. mennictwo Republiki Rzymskiej;
6. mennictwo Cesarstwa Rzymskiego;
7. moneta rzymska w Barbaricum;
8. mennictwo bizantyńskie;
9. mennictwo królestw sukcesyjnych (Wandalowie, Swewowie, Wizygoci, Ostrogoci,
Burgundowie, Frankowie/Merowingowie, Longobardowie);
10. mennictwo orientalne (Chiny, Indie, Partia).
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II KONWERSATORIUM SPECJALISTYCZNE: NUMIZMATYKA ŚREDNIOWIECZNA I NOWOŻYTNA
ZAGADNIENIA:
1. mennictwo karolińskie;
2. mennictwo arabskie;
3. mennictwo anglosaskie VII-XI w.;
4. mennictwo niemieckie X-XI w.;
5. mennictwo skandynawskie, ruskie, czeskie i węgierskie X-XI w.;
6. mennictwo polskie X-XIII w.;
7. mennictwo francuskie X-XII w.;
8. „długi trzynasty wiek” w mennictwie (wstęp do Wielkiej Reformy Monetarnej);
9. wielka reforma monetarna XIII-XIV wieku;
10. moneta polska w XIV-XV wieku;
11. kryzys monetarny XV wieku;
12. reforma talarowa;
13. kryzysy i reformy XVII wieku.
TEMATYKA PRAC MAGISTERSKICH
Wybór tematu pracy dokonywany jest przede wszystkim na podstawie osobistych upodobań
studenta. Typowe tematy należą do dwóch grup:
— opracowanie materiału numizmatycznego z badań archeologicznych lub skarbu;
— opracowanie mennictwa wybranego ośrodka.

-------------------------------------------------------------------------grafika znaku wodnego (c) Warszawskie Centrum Numizmatyczne

