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tematów referatów i komunikatów wraz z abstraktem (maks. 1000 znaków) do 31 maja
2015 r. na adresy e-mail: lu2005harn@yahoo.de (prof. Piotr Kochanek) lub p_szczur@
kul.pl. (ks. prof. Piotr Szczur). Autorzy wszystkich przyjętych do programu wystąpień
zostaną drogą mailową poinformowani o strukturze konferencji. Opłata konferencyjna
wynosi 150 zł. Najbardziej wartościowe wystąpienia zostaną opublikowane w periodyku
“Vox Patrum”.

10. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA PATRYSTYCZNA W LUBLINIE
Instytut Historii Kościoła i Patrologii KUL oraz Sekcja Patrystyczna przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki Katolickiej organizują w dniach 17-19 V 2016 r. w KUL międzynarodową konferencję patrystyczną na temat: The Church Fathers in the polemics against
heresies (Ojcowie Kościoła w polemice z herezjami). Celem konferencji jest przyjrzenie
się, w jaki sposób myśl herezjarchów wczesnochrześcijańskich wpłynęła nie tylko na wykrystalizowanie się i doprecyzowanie ortodoksyjnej doktryny chrześcijańskiej, ale także
jak kształtowała sposób teologicznej argumentacji oraz rozumienie najważniejszych kwestii dogmatycznych i moralnych przez różnych Ojców Kościoła. Organizatorzy oczekują
od prelegentów – badaczy antyku chrześcijańskiego – możliwie najszerszego spojrzenia na
zjawisko polemiki z herezjami w literaturze wczesnochrześcijańskiej i poruszenia takich
kwestii, jak: relacja między pojęciami „herezja” i „schizma” w starożytności chrześcijańskiej; geneza ruchów heretyckich; konserwatyzm i innowacyjność w doktrynach heretyków; ocena wiarygodności opisów różnych herezji w pismach Ojców Kościoła; wpływ
myśli filozoficznej na kształtowanie się poglądów heretyków i polemizujących z nimi teologów ortodoksyjnych; obecność ukrytej polemiki antyheretyckiej w dziełach Ojców nie
będących z założenia pismami skierowanymi przeciw konkretnym heretykom; inspiracje
pewnymi rozwiązaniami proponowanymi przez heretyków w teologii patrystycznej.
Tytuł wystąpienia oraz abstrakt (maks. 300 słów) wraz z danymi prelegenta należy
przesłać do Komitetu Organizacyjnego Konferencji na adres: ks. Marcin Wysocki, Wydział Teologii, Aleje Racławickie 14, 20-950 Lublin, Poland (e-mail: patristic@kul.pl) do
dnia 31 X 2015 roku. Decyzja Komitetu Organizacyjnego o przyjęciu propozycji wystąpień zostanie zakomunikowana nie później niż do 30 XI 2015 roku.
Więcej informacji na temat opłaty konferencyjnej, zakwaterowania, programu konferencji, jak i innych informacji dotyczących Konferencji można będzie znaleźć na stronie
www.kul.pl/patristic, jak również na profilu Facebookowym: International Patristic Conference ‒ KUL Lublin, Poland.
11. Grupa badawcza działająca przy Ghent University (Belgia), zajmująca się późnoantyczną historiografią organizuje 16-18 IX 2015 r. Warsztaty nt. międzykulturowych
zmian w późnoantycznej historiografii (300-800 AD) (Intercultural Exchange in Late Antique Historiography [300-800 AD]). Inicjatywa ta ma na celu zaangażowanie uznanych
i młodych naukowców w dyskusję na temat krzyżujących się kontaktów międzykulturowych i ich wpływie na hoistoriografię. Więcej informacji, łącznie z programem można znaleźć na stronie internetowej: http://www.late-antique-historiography.ugent.be/conferences.
12. Villanova University (800 E Lancaster Ave, Villanova, PA 19085, USA) w dniach
16-18 X 2015 organizuje XL Międzynarodową Konferencję Studiów Patrystycznych,
Średniowiecznych i Renesansowych pt. Wyobrażenia biblijne (The Scriptural Imagination). Więcej informacji można uzyskać na stronie internetowej: http://www1.villanova.
edu/villanova/mission/augustinianinstitute/conferences/pmr.html.
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13. Nawiązując do chlubnych tradycji polskich archeologów, którzy przybliżyli światu Nubię chrześcijańską (m.in. prof. Kazimierz Michałowski, dr Stefan Jakobielski), jak
również do faktu ponownego otwarcia w październiku 2014 r., po gruntownym remoncie,
Galerii Faras w Muzeum Narodowym w Warszawie Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego planuje zorganizowanie w listopadzie 2015
r. konferencji na temat malarstwa nubijskiego o roboczym tytule Nubiolodzy versus bizantynolodzy. Chce tym samym do dyskusji włączyć również bizantynistów, by ukazać
malarstwo nubijskie na szerszym tle i zastanowić, się w jakim stopniu sztuka bizantyńska
wpłynęła na rozwój sztuki nubijskiej, a w jakim ta ostatnia zaczęła kształtować się samodzielnie. Warto też poddać dyskusji różne poglądy na temat malarstwa nubijskiego i zweryfikować stan badań w oparciu o najnowsze wykopaliska. Dlatego organizatorzy serdecznie zapraszają do udziału w konferencji archeologów, historyków sztuki, epigrafików oraz
konserwatorów, jak również wszystkich młodszych badaczy, włącznie ze studentami tych
kierunków ze starszych lat. Ewentualne zgłoszenia należy kierować na adres Instytutu
Historii Sztuki WNHiS UKSW (ihs@uksw.edu.pl).
14. Towarzystwo Literatury Biblijnej (Society of Biblical Literature) organizuje
w dniach 21-24 XI 2015 r. swoje doroczne spotkanie w The Luce Center 825 Houston
Mill Road, Atlanta, GA 30329, USA. Więcej informacji wraz z programem można znaleźć
na stronie internetowej: http://www.sbl-site.org/meetings/AnnualMeeting.aspx.
15. Lectio [= Leuven Centre for the Study of the Transmission of Texts and Ideas in
Antiquity, the Middle Ages and the Renaissance] oraz University of Leuven, we współpracy z różnymi partnerami (m.in. RefoRC [Reformation Research Consortium], Johannes
a Lasco Librery Emden i Europäische Melanchton Akademie Bretten) z okazji 500. rocznicy wydania Utopii Tomasza Morusa oraz Novum Instrumentum Erazma z Rotterdamu w dniach 30 XI - 3 XII 2016 r. organizuje konferencję, która zajmie się nie tylko
recepcją i wpływem tych dzieł na czasy nowożytne, ale również ich źródłami w starożytności, okresie patrystycznym i średniowieczu. Termin składania propozycji odczytów
upływa z dniem 15 I 2016 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej:
http://www.aiep-iaps.org/sites/all/files/pdf/Authority_Revisited_Call_for_Papers.pdf.

