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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

