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również pogłębieniu rozumienia ich pism i myśli. Ważnym punktem konferencji będzie
też porównanie ich metod egzegetycznych i homiletycznych na podstawie Komentarza
do Hexaemeronu (CPG 4194) Seweriana z Gabali i Homilii na Księgę Rodzaju (CPG
4409-4410) Jana Chryzostoma, by lepiej m.in. zrozumieć, jak obaj autorzy pojmowali
stworzenie świata, status istot ludzkich, czy też możliwości prowadzenia moralnego życia przez człowieka. Konferencja będzie zorganizowana wokół następujących tematów:
1. Jan Chryzostom i Sewerian jako homileci (wykorzystanie retoryki, relacja kaznodzieja
– słuchacz), 2. Jan Chryzostom i Sewerian jak egzegeci (wykorzystanie i interpretacja
Pisma Świetego), 3. Jan Chryzostom i Sewerian jako teolodzy (myśl teologiczna i styl),
4. Stan wiedzy na temat Seweriana z Gabali, 5. Badania dotyczące poszczególnych kazań
obu autorów.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: http://patristics.org/news/events/john-chrysostom-and-severian-of-gabala-homilists-exegetes-andtheologians-7-9-nov-2016-leuven.

7. CHOROBA I MEDYCYNA W KRAJACH ŚRÓDZIEMNOMORSKICH.
ASPEKTY HISTORYCZNO-KULTUROWE
Wydział Nauk Historycznych i Społecznych oraz Zakład Badań nad Historią Cywilizacji Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie organizują w dniu 21 XI 2016 r. IV Ogólnopolską Konferencję Naukową z cyklu
„W kręgu cywilizacji śródziemnomorskiej”, której przewodnim tematem będzie: Choroba i medycyna w krajach śródziemnomorskich. Aspekty historyczno-kulturowe. Celem
konferencji jest ukazanie postaw i zachowań społeczności krajów śródziemnomorskich
od starożytności po czasy najnowsze względem zjawiska chorób fizycznych (cielesnych),
a co za tym idzie również względem medycyny szeroko rozumianej, łącznie z tzw. medycyną religijną (sakralną). Chodzi o takie kwestie jak: podejście do zjawiska choroby,
etiologia choroby, miejsce i rola profesji lekarskiej w społeczności śródziemnomorskiej,
sposoby leczenia i opieka nad chorymi, zdrowy tryb życia i profilaktyka, itp. Temat konferencji i jej cel zostały tak sformułowane, aby zapewnić jej interdyscyplinarny charakter.
Serdecznie zapraszamy do wspólnego spotkania badaczy różnych dyscyplin naukowych:
historyków, historyków medycyny, historyków sztuki, archeologów, kulturoznawców, filozofów, religioznawców i in., celem nie tylko pogłębienia tematu, ale również wzajemnego poznania się i nawiązania osobistych kontaktów.
Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej: http://www.
historia.uksw.edu.pl/taxonomy/term/25.

8. WIZERUNEK KOBIETY IDEALNEJ
W LITERATURZE GRECKIEJ I RZYMSKIEJ
Katedra Filologii Klasycznej Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza do wzięcia udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej: Wizerunek kobiety idealnej w literaturze
greckiej i rzymskiej, która odbędzie się na Uniwersytecie Gdańskim w dniach 2-3 XII
2016 roku. Kobiety świata grecko-rzymskiego oraz rola, jaką pełniły w życiu rodzinnym
i społecznym od epoki mykeńskiej aż po schyłek starożytności, budzą żywe zainteresowanie nie tylko profesjonalnych badaczy antyku, ale również zwykłych miłośników
dziejów Grecji i Rzymu. Greczynki, Rzymianki oraz barbarzynki są w literaturze antycznej wszechobecne. Organizatorzy spotkania podjęli więc próbę wydobycia i rekonstrukcji
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w oparciu o greckie i rzymskie źródła literackie wzorca kobiety idealnej, czyli kobiety
odznaczającej się ¢ret», będącej uosobieniem cnót. Obiektem rozważań ma być galeria
kobiecych postaci wykreowanych zarówno przez greckich i rzymskich poetów, jak i prozaików, czyli boginie, matki, żony, kochanki, władczynie, wojowniczki, poetki czy wreszcie uczone. Natomiast proponowanymi zagadnieniami są m.in.: ewolucja i deformacja
kobiecego ideału w określonych epokach i gatunkach literackich, niewieście przymioty
mieszczące się w szerokim pojęciu ¢ret», kobieta jako obiekt kreacji literackiej, symbolika, archetyp oraz stereotyp kobiety i kobiecości.
Propozycje tematów wraz ze streszczeniem należy przesłać na adres Katedry Filologii
Klasycznej UG pocztą elektroniczną (katfklas@ug.edu.pl) lub zwykłą (ul. Wita Stwosza
55, 80-952 Gdańsk) w terminie do końca czerwca 2016 roku. Przewidywany czas na wystąpienie referenta – 20 minut. Opłata konferencyjna – ok. 550 zł (w koszty wliczone są noclegi ze śniadaniem, wyżywienie, druk – monografia). Informacje organizacyjne wraz z dokładnymi kosztami zostaną przekazane po weryfikacji wszystkich otrzymanych zgłoszeń.

9. OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA STAROŻYTNICZA:
SIŁA I BEZSILNOŚĆ WŁADZY, ZBIOROWOŚCI I JEDNOSTKI W ŚWIECIE
GRECKO-RZYMSKIM I BIZANTYŃSKIM
Konferencja ta jest wspólnym przedsięwzięciem środowiska lubelskich historyków
starożytnych z dwóch uczelni lubelskich: Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej i Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Jej organizatorami są: Zakład Historii
Starożytnej UMCS, Katedra Historii Kościoła w Starożytności i Średniowieczu KUL oraz
Katedra Historii Starożytnej i Bizantyńskiej KUL. Konferencja jest adresowana zarówno
do pracowników naukowych, jak i do doktorantów. Tematem spotkania będzie, jak na
to wskazuje powyższy tytuł, szeroko rozumiana refleksja nad egzystencją starożytnych.
Stąd też do udziału w tej interdyscyplinarnej konferencji są zaproszeni przedstawiciele
wszystkich dyscyplin zajmujących się badaniem antycznej kultury śródziemnomorskiej.
Konferencja odbędzie się w Lublinie w dniach 18-19 V 2017 roku. Szczegółowe informacje zostaną podane pod koniec 2016 roku.

10. ORIGENIANA DUODECIMA
Międzynarodowy komitet naukowy oraz Centrum Badań nad Chrześcijaństwem Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie zapraszają na Origeniana Duodecima, które odbędą się w dniach 25-29 VI 2017 r. w Jerozolimie (The Hebrew University of Jerusalem,
Faculty of Humanities, Mount Scopus, Jerusalem 9190501). Tematem przewodnim obrad
jest: Spuścizna Orygenesa w Ziemi Świętej – opowieść o trzech miastach: Jerozolima,
Cezarea i Betlejem (Origen’s Legacy in the Holy Land – A Tale of Three Cities: Jerusalem, Caesarea and Bethlehem). Organizatorzy zachęcają do nadsyłania przyczynków
naukowych dotyczących spuścizny Orygenesa w Ziemi Świętej w szerokim znaczeniu,
jak np. wpływ Orygenesa na Euzebiusza, Rufina i Hieronima, czy nowe perspektywy
późnoantycznej żydowsko-chrześcijańskiej interakcji dotyczącej polemiki religijnej, egzegezy biblijnej i postrzegania Ziemi Świętej. Zaplanowano również zwiedzanie Cezarei.
Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie internetowej: http://
www.csc.org.il.

