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INFORMACJE

zgłaszać do 1 września 2018. Ta data jest również ostatecznym terminem składania schematów posterów. Cały proces rejestracji uczestników kongresu organizatorzy planują zamknąć 1 grudnia 2018. Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie kongresowej:
https://www.fiecnet.org/congresses.

10. MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA W SYBIN:
LITURGIA BIZANTYŃSKA A ŻYDZI
Instytut Ekumeniczny funkcjonujący na Wydziale Teologii Prawosławnej im. św. Andrzeja Şaguna, wchodzącego w skład Uniwersytetu im. Lucjana Blagi w Sybinie (Siedmiogród), organizuje między 9 a 11 VII 2019 międzynarodową konferencję na temat The
Byzantine Liturgy and the Jews. Konferencja będzie poświęcona zagadnieniom liturgicznego antyjudaizmu. Bazę źródłową do dyskusji mają być hymny bizantyńskie skomponowane w VIII i IX w., w klimacie silnej polemiki antyjudaistycznej. Hymny te nadal
funkcjonują w liturgii prawosławnej. Chodzi przy tym nie tylko o prawosławie wschodnio-europejskie, lecz także o tradycję gruzińską, koptyjską, ormiańską i syryjską. Zgodnie
z planem organizatorów treść owych hymnów ma stanowić punkt wyjścia do refleksji
nad ich miejscem i rolą w liturgii. Kolejnym segmentem programu konferencji mają być
związki hymnografii z homiliami i innymi pismami patrystycznymi. Rozważania będą
dotyczyć także wpływu hymnografii na ikonografię bizantyńską, czyli na graficzny wizerunek Żydów. Organizatorzy proponują również wystąpienia dotyczące związków między
Biblią a hymnograficznym antyjudaizmem. Pragną także poszukiwać odpowiedzi na pytanie jak przedmiotowe hymny mogły wpływać na mentalność poszczególnych wspólnot
religijnych. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 1 VII 2018. Przewidziano dwa języki
obrad: angielski i niemiecki. Natomiast materiały konferencyjne zostaną opublikowane
w wydawnictwie Peter Lang’s Edition. Obszerniejsze informacje znajdują się w internecie: http://ecum.ro/wp-content/uploads/2018/02/Call_Conference-2019_Byzantine-Liturgy-and-the-Jews.pdf.

11. XVIII KONGRES PATRYSTYCZNY W OKSFORDZIE
Kongresy patrystyczne w Oksfordzie nie wymagają żadnej rekomendacji. Jest to
bowiem, jak wiadomo, wydarzenie najwyższej rangi w dziedzinie współczesnej patrologii i patrystyki. Można tylko przypomnieć, że First International Conference on Patristic Studies miała miejsce w Oksfordzie między 24 a 28 IX 1951. Jej organizatorem był
Frank L. Cross (22 I 1900 - 30 XII 1968), a sekretarzem Elizabeth A. Livingstone. XVIII
Oksfordzki Kongres Patrystyczny (18th International Conference on Patristic Studies)
odbędzie się 19-24 VIII 2019. Anons kongresowy głosi, że organizatorzy spodziewają
się około 1000 uczestników. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie:
www.oxfordpatristics.com/conferenc.

12. V KONFERENCJA BIZANTYNISTYCZNA W LUBLINIE
Muzeum Lubelskie w Lublinie, Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu KUL oraz Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL organizują w dniach
21-22 XI 2019 (czwartek-piątek) V Konferencję Bizantynistyczną z cyklu Wybrane
aspekty kultury bizantyńskiej, na temat Bizantyńskie doktryny z zakresu filozofii władzy,

