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Adventum alicuis gratulari
Em dic Bonifaci Ferrer. Et done la benvinguda a un scriptorium.
Un què? Un S-CRIPT-TO-RIUM. Un lloc on es copiaven i
creaven els més bells còdexs manuscrits en època medieval. I
qui feia aquesta feina? Persones com jo, monjos i monges
copistes que dedicaven la seua vida a l'oració i a copiar milers
de textos cada dia.
Durant les pròximes hores viatjarem en el temps i ens
traslladarem a un scriptorium. Per descobrir com es creava un
còdex manuscrit il·luminat des de l'inici fins al final. Jo et
guiaré en cada un dels passos.
Al llarg del nostre camí aprendràs històries increïbles,
coneixeràs alguns dels manuscrits i còdexs més importants de
la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu i escriuràs com
nosaltres: amb ploma i tinta. Pensaràs que és una tasca fàcil,
veritat? Doncs no ho és. Siga com siga, aquesta és la teua
missió ara. A passar-ho bé!
El material didàctic es compondrà d'una sèrie d'exercicis,
activitats, tallers, tutorials DIY i preguntes tipus joc.

A partir d'ara eres un aprenent a copista. O un escriba. És el
mateix. Una persona especialitzada a copiar, traduir i
il·luminar els textos dels còdexs i manuscrits medievals.

Descobreix
l'Scriptorium
Agafa la ploma, que és la
llengua de l'ànima, i a escriure!

Aquest dossier didàctic pretén ser una ferramenta
per acostar al públic infantil el món de l'scriptorium
de forma dinàmica, amena i interactiva. L'objecte és
adquirir nous coneixements sobre el món de
l'escriptura en època medieval. En concret, el
desenvolupat en els monestirs i convents, on es van
crear nombroses còpies manuscrites i còdexs.
D'altra banda, donar a conéixer el valuós patrimoni
documental que actualment està custodiat i protegit
en la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

Objectius
Fer ús del patrimoni documental de la biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu com una font bàsica
d'informació històrica per al coneixement de la
cultura medieval i valenciana.

Temporalització
La programació del dossier didàctic "El món de
l'escriptura: Scriptorium" es divideix en 5 lliçons de
durada variable. Cal tenir en compte que cada lliçó
estarà composta per continguts teòrics i pràctics
com activitats, exercicis, tutorials DIY, fitxes
didàctiques i treballs manuals.
Recomanem sempre que la persona usuària que
realitze el dossier didàctic, vaja al seu ritme. Cada
lliçó es pot realitzar en un o diversos dies. El més
important és completar cadascuna de les activitats
o exercicis per tenir un millor coneixement i
aprofundir en el temari.

Visibilitzar el patrimoni històric-artístic i
documental de la Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu, posar-la en valor i difondre-la.
Conéixer la història i els inicis de l'escriptura en
època medieval.
Comprendre la importància de l'escriptura i la
paraula escrita per a la Humanitat.
Practicar l'alfabet gòtic.
Reconéixer els diferents suports que s'utilitzaven
en l'scriptorium.

Com treballar la guia
A través de la cultura medieval ens convertirem en
copistes i aprendrem els seus misteris: la tipografia
de l'alfabet gòtic, la tècnica de la il·luminació i el
daurat, les seues eines i els seus suports, la
fabricació dels pigments per aplicar la tècnica del
temple a l'ou, com escrivien i quin tipus de
documents creaven gràcies a diferents jocs,
tutorials, activitats i exercicis.

Al dossier es combinen explicacions i activitats, en les
quals a través de l'observació i la capacitat analítica,
l'usuari/a coneixerà i comprendrà la tasca que s'exercia
en un scriptorium.
1) Llegir els continguts textuals per conéixer la història i
la cultura medieval.
2) Executar les diferents activitats, tallers, fitxes
didàctiques i exercicis proposats.
3) Informació complementària. Si vols ampliar els teus
coneixements, pots visitar des de casa diferents
manuscrits medievals digitals des del web de la
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu (les imatges i
frases subratllades redirigeixen al web de BIVALDI).
També pots aprofundir altres aspectes que hem inclòs
a través de jocs o petits comentaris i curiositats.
4) Al final del dossier hi ha un glossari on s'explica el
significat d'algunes paraules.

