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Szanowni Państwo,

31 X 2017 roku przypada 500-letnia rocznica wystąpienia Marcina Lutra, które dało początek
Reformacji w Europie. Dla uczczenia tak ważnego dla cywilizacji europejskiej wydarzenia Ośrodek Badań

Katedra Filologii Germańskiej Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego i Katedra Filologii
UWM w Olsztynie
Germańskiej UWM w Olsztynie przygotowują w dniach 14-15 września 2017 r. dwudniową konferencję
ul. Kurta Obitza 1
naukową „Reformacja w Prusach”, odnoszącą się zarówno do Prus Książęcych, Prus Królewskich i Litwy.
10-725 OLSZTYN
Chcielibyśmy, aby konferencja miała charakter interdyscyplinarny, a przygotowywane referaty objęły jak
www.uwm.edu.pl/germanistyka/

najszersze spektrum tematyczne ukazując nie tylko problematykę teologiczną, ale także wpływ Reformacji na
rozwój kultury w zakresie języków narodowych, nauki, sztuki, muzyki. Zapraszamy na konferencję: historyków,
teologów, filologów, historyków sztuki, bibliotekoznawców, filozofów, kulturoznawców, muzykologów.
W ramach zagadnień dotyczących Reformacji proponujemy następujące grupy tematyczne:
- Teologiczne i filozoficzne podstawy Reformacji;
- Prusy Książęce – pierwsze państwo protestanckie w Europie;
- Społeczny kontekst Reformacji;
- Reformacja w miastach Prus Królewskich, Książęcych i Litwy;
- Związki Reformacji z Kościołem protestanckim w Rzeszy;
- Stosunek Kościoła katolickiego w Prusach i na Litwie do Reformacji;
- Warmia wobec Reformacji;
- Działalności polskich pastorów ewangelickich i zborów luterańskich;
- Reformacja a kultura polska, litewska na obszarze Prus (druki w językach narodowych w Królewcu i
Gdańsku);
- Protestanckie szkolnictwo średnie i wyższe (gimnazja protestanckie, Uniwersytet Królewiecki);
- Wpływ Reformacji na sztuki plastyczne, twórczość muzyczną i literacką.
Zgłoszenia na konferencję wraz z krótkim streszczeniem prosimy kierować na adres sekretariat@obn.olsztyn.pl do
dnia 1 marca 2017 r. Organizatorzy poinformują o przyjęciu zgłoszeń do 8 marca 2017 r. Wpisowe na konferencję
wynosić będzie 350 złotych, należy je wpłacać do 31 marca 2017 r. na poniższe konto:
Towarzystwo Naukowe im. W. Kętrzyńskiego
ul. Partyzantów 87, 10-402 Olsztyn
nr konta 49 1240 5598 1111 0000 5025 2273
Organizatorzy planują publikację wygłoszonych referatów, kwota przeznaczona zostanie na pokrycie noclegu (w
przypadku cudzoziemców dwóch) oraz obiadów. Język konferencji: polski, niemiecki lub litewski. Serdecznie
zapraszamy do udziału
prof. dr hab. Stanisław Achremczyk, dr Danuta Bogdan, dr Jerzy Kiełbik, dr Alina Kuzborska

