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Motto na dziś: „Książka to mędrzec łagodny i pełen słodyczy, który
puste życie napełnia światłem, a puste serca wzruszeniem.”
Kornel Makuszyński

Kalendarium:

2017 :
1.01. – Nowy Rok
6.01. – Święto Trzech Króli
13.01. – Międzynarodowy Dzień
Koszuli
21.01. – Dzień Babci
22.01. – Dzień Dziadka
23.01. – Dzień Pisma Ręcznego
24.01. – Światowy Dzień Środków
masowego przekazu

Rok 2017 ogłoszono
rokiem:
 Josepha Conrada –
Korzeniowskiego (w
160. rocznicę urodzin)
 marszałka Józefa
Piłsudskiego (w 150.
rocznicę urodzin)
 Władysława
Raczkiewicza (w 70.
rocznicę śmierci)
 Tadeusza Kościuszki (w
200. rocznicę śmierci)
 Józefa Hallera
 Rokiem Rzeki Wisły
Źródło: wikipedia

Historia pisma
Pismo jest głównym środkiem przekazu dorobku
cywilizacyjnego.. Historia pisma nie jest odrębna dyscypliną
naukową, stanowi jedynie element pomocniczy takich dziedzin,
jak: epigrafika – nauka, zajmująca się odczytywaniem i
interpretacją inskrypcji, wyrytych w materialne twardym (np. w
kamieniu), paleografia – dziedzina, zajmująca się badaniem
tekstów, pisanych farbą lub atramentem na materiałach
miękkich (np. na pergaminie). Elementami historii pisma zajmują
się: egiptologia(pismo
hieroglificzne, hieratyczne, demotyczne), asyrologia (pismo
klinowe), arabistyka (pismo arabskie), kartwelistyka (pisma
gruzińskie), sinologia (pismo chińskie)
itd. Antropologia i etnologia badają m.in. pismo ludzi
pierwotnych, poszczególne filologie i językoznawstwo – rozwój
pisma i języków, grafologia – pismo w aspekcie psychologicznobiologicznym, alfabetologia – problemy pochodzenia alfabetu.
Rozwój pisma – w obliczu postępu rozwoju cywilizacji ludzkiej –
jest tak samo ważnym czynnikiem, co rozwój mowy, ponieważ
zarówno mowa, jak i pismo są podstawowymi środkami
porozumiewania się w obrębie danej społeczności. Niezbędnym
warunkiem do istnienia pisma jest istnienie języka, gdyż pismo
jest graficznym, symbolicznym odzwierciedleniem mowy i myśli,
niemniej nie wszystkie społeczności wykształciły tę umiejętność,
nie pozostawiając po sobie żadnych źródeł pisanych.
Pismo należy do naturalnych metod przekazywania mowy i myśli
na odległość (do innych metod zalicza się np. mowa znaków) i w
czasie. W odróżnieniu od mowy pismo jest wynalazkiem ludzkim.
W procesie ewolucji człowiek wykształcił najpierw umiejętności
techniczne, następnie intelektualne. Powstanie pisma wiąże się z
umiejętnościami umysłowymi człowieka i być może jest
wynikiem najstarszych prób wyrażania myśli –
symbolicznych rysunków naskalnych datowanych na górny i
późny paleolit, w których jednak nie sposób jeszcze dopatrzyć
się podobieństwa do starożytnych systemów pisma.

Źródłó: wikipedia
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