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INFORMACJE*
1. REGULAMIN OŚRODKA BADAŃ NAD ANTYKIEM CHRZEŚCIJAŃSKIM
KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO JANA PAWŁA II**
I. Cele i zadania
§1
Ośrodek Badań nad Antykiem Chrześcijańskim, zwanym dalej „Ośrodkiem” jest samodzielną placówką naukowo-badawczą, działającą w ramach Wydziału Teologii Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
§2
1. Zadaniem Ośrodka jest:
1) prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie antyku chrześcijańskiego;
2) propagowanie myśli wczesnochrześcijańskiej poprzez organizowanie sesji
naukowych;
3) przekładanie na język polski źródeł wczesnochrześcijańskich;
4) dokumentowanie polskiego dorobku studiów w dziedzinie antyku chrześcijańskiego w postaci bibliografii i innych publikacji oraz przygotowywanie pomocy naukowych dla użytku dydaktyki patrystycznej w Polsce.
2. Badania, które prowadzi Ośrodek obejmują przede wszystkim piśmiennictwo wczesnochrześcijańskie (greckie i łacińskie) do VIII wieku na tle ówczesnej kultury duchowej
i materialnej.
§3
Ośrodek wypełnia swoje zadania poprzez:
1) organizowanie regularnych, ogólnokrajowych sympozjów naukowych dotyczących aktualnych zagadnień starożytności chrześcijańskiej, umożliwiających zainteresowanym, głównie specjalistom, wzajemną informację i wymianę doświadczeń naukowo-dydaktycznych;
2) działalność wydawniczą, publikując własny periodyk „Vox Patrum” oraz
*

Informacje poza jednostkami podpisanymi przygotował w całości ks. Stanisław Longosz.

Jak informowaliśmy w 53-54 tomie „Vox Patrum” (s. 1089-1090) Instytut Badań nad
Antykiem Chrześcijańskim na mocy decyzji Senatu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego z dnia
27 V 2010 r. po 40 latach swej działalności, podobnie jak wszystkie zakłady międzywydziałowe,
stracił swoja autonomię i „na podstawie § 21 ust. 1 Statutu KUL, na wniosek JM Ks. Rektora,
z dniem 1 VI 2010 r. został włączony w strukturę Wydziału Teologii i przekształcony w ośrodek
naukowo-badawczy ze zmienioną nazwą na Ośrodek Badań nad Antykiem Chrześcijańskim” i zatwierdzonym przez Senat Regulaminem (który tutaj publikujemy.)
**
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patrystyczną serię tłumaczeniową „Starożytne Teksty Chrześcijańskie” (pracownicy Ośrodka są członkami redakcji);
3) prowadzenie specjalistycznej pracowni i biblioteki, niezbędnej dla redakcji „Vox
Patrum” i innej działalności wydawniczej (utrzymywanych z budżetu Wydziału
Teologii);
4) organizowanie comiesięcznych spotkań naukowych (z prelekcją i dyskusją) na
wybrane tematy starożytności chrześcijańskiej w ramach Komisji Badań nad
Antykiem Chrześcijańskim Towarzystwa Naukowego KUL.

II. Organizacja
1.
2.
3.
4.
5.

§4
Organem kolegialnym Ośrodka jest Rada Naukowa Ośrodka. Członkami Rady
Ośrodka są wszyscy jego pracownicy.
Organem jednoosobowym Ośrodka jest Dyrektor.
Organem kolegialnym sprawującym bezpośrednią władzę zwierzchnią nad Ośrodkiem
jest Rada Wydziału Teologii KUL.
Organem jednoosobowym sprawującym bezpośrednią władzę zwierzchnią nad
Ośrodkiem jest Dziekan Wydziału Teologii KUL.
Ośrodek może, po zasięgnięciu opinii Dziekana Wydziału Teologii, powoływać komisje badań nad poszczególnymi grupami zagadnień.

§5
Do kompetencji Rady Ośrodka należy w szczególności:
1) uchwalanie planów naukowo-badawczych i wydawniczych Ośrodka;
2) wyrażanie opinii na temat zatrudnienia pracowników;
3) wybór kandydata na Dyrektora Ośrodka.
§6
Do zadań Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:
1) kierowanie Ośrodkiem i reprezentowanie go wobec jednoosobowych i kolegialnych władz Uniwersytetu;
2) nadzór nad działalnością Ośrodka;
3) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Rady Ośrodka;
4) kierowanie pracami naukowymi i działalnością wydawniczą Ośrodka;
5) organizacja czasu pracy pracowników Ośrodka i nadzór nad należytym wykonywania obowiązków wynikających z zatrudnienia w Ośrodku;
6) prowadzenie polityki personalnej w Ośrodku;
7) składanie na koniec każdego roku akademickiego Radzie Wydziału sprawozdania
z działalności Ośrodka.
§7
Do kompetencji Rady Wydziału w odniesieniu do Ośrodka należy:
1) wnioskowanie do Rektora o powołanie Dyrektora Ośrodka;
2) podejmowanie decyzji dotyczących funkcjonowania Ośrodka, zwłaszcza w zakresie naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym;
3) opiniowanie spraw personalnych pracowników Ośrodka, a zwłaszcza powierzeń
zajęć dydaktycznych.
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§8
1. Dyrektora Ośrodka powołuje Rektor na okres czterech lat na wniosek Rady Wydziału.
2. Wyboru kandydata na Dyrektora Ośrodka dokonuje Rada Ośrodka w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
3. Kadencja dyrektora Ośrodka rozpoczyna się w dniu 1 września w roku powołania.
4. Dyrektorem Ośrodka może być nauczyciel akademicki posiadający tytuł naukowy
profesora lub doktora habilitowanego, zatrudniony na Wydziale w pełnym wymiarze
czasu pracy na czas nieokreślony.
5. Jeżeli dyrektor przestanie pełnić swą funkcję przed upływem kadencji, Rada Wydziału
dokonuje wyboru kandydata na nowego dyrektora Ośrodka na pozostały okres kadencji. Jeżeli wybór nastąpił na mniej niż sześć miesięcy przed końcem kadencji, Rektor
powołuje nowego dyrektora na całą następną kadencję. Jeżeli natomiast wybór nastąpił na więcej niż sześć miesięcy przed upływem kadencji, traktowany jest jako wybór
na pierwszą kadencję i Rektor powołuje dyrektora do końca tej kadencji.
6. Ta sama osoba nie może być wybrana do pełnienia funkcji dyrektora na więcej niż
dwie następujące po sobie kadencje.
§9
Obsługę administracyjną Ośrodka zapewnia Sekretarz Ośrodka wskazany przez Dyrektora
Ośrodka spośród jego pracowników.
§ 10
Działalność Ośrodka finansowana jest z budżetu Wydziału Teologii.
§ 11
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Senat KUL.

2. DOROCZNE SPOTKANIE SEKCJI PATRYSTYCZNEJ W 2012 ROKU
Doroczne spotkanie Sekcji Patrystycznej w 2007 r. odbędzie się w dniach 19-21 IX
2012 r. w Wyższym Seminarium Duchownym w Katowicach na temat: Zło w człowieku,
Kościele i świecie według Ojców Kościoła. W czasie dwudniowych obrad przewidziano
wygłoszenie następujących prelekcji: ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (Katowice) – Nowe
karty Ewangelii Judasza; dr hab. Agnes Bastit (Metz) – Jezus i Belzebub. Interpretacja
Mt 12, 24-29 u Ojców Kościoła; ks. dr hab. Andrzej Uciecha (Katowice) – Zło w mowach Afrahata; dr Anna Zmorzanka (Lublin) – Antychryst – ostatni przeciwnik Chrystusa
w przekazach Ireneusza i Hipolita; o. dr Polikarp Nowak OFM (Rzym) – „Rzucam się
w objęcia śmierci”: samobójstwo czy męczeństwo? – Zagadnienie wyboru w obliczu zagrażającego zła na przykładzie wybranych dziewic chrześcijańskich; ks. prof. dr hab.
Leszek Misiarczyk (Warszawa) – Egzorcyzmy w starożytności chrześcijańskiej; ks. dr
Arkadiusz Nocoń (Rzym) – Władza złych duchów nad człowiekiem według Jana Kasjana;
o. prof. dr hab. Mieczysław Celestyn Paczkowski OFM (Toruń) – Wczesnochrześcijańska
symbolika o charakterze ponerologicznym; ks. dr hab. Waldemar Turek (Rzym) – „Id non
culpam, sed poenam esse iudicabam” (Wyznania VII 3, 5). Niektóre wątpliwości i refleksje
św. Augustyna analizującego źródło zła; ks. dr hab. Paweł Wygralak (Poznań) – Stosunek
do magii w starożytności chrześcijańskiej; o. dr Bernard Marciniak (Wronki) – Koncepcja
grzechu pierworodnego u Cyryla Aleksandryjskiego; ks. dr Krzysztof Sordyl (BielskoBiała) – Dramatyczna likwidacja pryscylianizmu (Dzieje schizmy pryscyliańskiej);

