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INFORMACJE
1. V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA
TOWARZYSTWA FILOZOFII STAROŻYTNEJ
W dniach 6-9 IX 2016 r. Towarzystwo Filozofii Starożytnej (The Society for Ancient
Philosophy [= GANPH]) organizuje na Uniwersytecie w Zurychu (Universität Zürich)
w Szwajcarii V Międzynarodową Konferencję Towarzystwa Filozofii Starożytnej pod
przewodnim tytułem Filozofia dla polis (Philosophy for the Polis), poświęconą filozofii
politycznej w starożytności. Kongres ten ma na celu zwrócenie uwagi na ogromne znaczenie starożytnego świata dla naszej współczesnej kultury w ogólności, a zwłaszcza na
filozoficzne rozważania na temat istoty ludzkiej jako animal politicum oraz na temat warunków socjalnych gwarantujących szczęśliwe i dobre życie. Referaty będą koncentrować
się wokół następujących przewodnich tematów: 1. Prawo i sprawiedliwość, 2. Legitymizacja przez władzę, 3. Cnoty panujących i obywateli, 4. Systemy polityczne, 5. Dobra
polis i dobre życie, 6. Wojna i pokój, 7. Polityka i religia.
Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: http://www.sglp.uzh.ch/de/
veranstaltungen/conventus/ganph5.html.

2. X DOROCZNA KONFERENCJA STOWARZYSZENIA STUDIÓW
NAD WCZESNYM CHRZEŚCIJAŃSTWEM REGIONU AZJI I OCEANII
Stowarzyszenie Studiów nad Wczesnym Chrześcijaństwem Regionu Azji i Oceanii (Asia-Pacific Early Christian Studies Society) organizuje w dniach 8-11 IX 2016 r.
10. już z kolei swą doroczną konferencję naukową. Tym razem miejscem spotkania będzie obiekt należący do jednej z uczelni St. Petersburga w Rosji (Санкт-Петербургский
Государственный Университет Аэрокосмического Приборостроения). Głównym
tematem tegorocznego spotkania będzie: Przetrwanie starożytnych tradycji chrześcijańskich, jednak organizatorzy zapraszają również do zgłaszania innych tematów związanych
z wczesnym chrześcijaństwem począwszy od czasów apostolskich aż do późnego antyku,
czy nawet średniowiecza. Istnieje bowiem wiele źródeł wczesnochrześcijańskich (tekstów
i tradycji teologicznych, historycznych, hagiograficznych, kanonicznych i liturgicznych),
które zostały zachowane w późniejszych dokumentach. Wyodrębnienie ich z późniejszych
pism wymaga interdyscyplinarnych umiejętności różnych specjalistów. Takie badania
z pewnością przyczynią się do lepszego zrozumienia wczesnych wieków chrześcijaństwa.
Więcej informacji na temat organizowanego sympozjum znaleźć można na stronie
internetowej: http://www.cecs.acu.edu.au/asiapacific_ecss.html.

3. DOROCZNE SPOTKANIE SEKCJI PATRYSTYCZNEJ 2016
W dniach 19-21 IX 2016 r. Sekcja Patrystyczna przy Komisji ds. Nauki Katolickiej Konferencji Episkopatu Polski organizuje swe doroczne zebranie na Górze Św. Anny (klasztor OO. Franciszkanów, Dom Pielgrzyma) nt. Egzegeza biblijna

