
 

 

Zakład Badań nad Tekstami Kulturowymi  
Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej 

w Podkowie Leśnej  
zaprasza na Konferencję Naukową pt.:   

 
Człowiek i społeczeństwo  

w klasycznych źródłach judaizmu, chrześcijaństwa i islamu 

 
23 maja 2018 r. godz. 10.00 – Podkowa Leśna (k. Warszawy) 

 

 

Cel konferencji: 

- prezentacja prac teoretycznych, wyników lub doniesień z badań,  

- integracja tematyki z pogranicza dyskursu, religioznawstwa, hermeneutyki, antropologii, 

- integracja środowisk akademickich,  

- wymiana doświadczeń naukowych, 

- publikacja oryginalnych wyników. 
 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, zapraszamy więc przedstawicieli nauk 

humanistycznych i społecznych: filologii klasycznej, historii starożytnej, religioznawstwa, 

teologii, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, archeologii, antropologii, socjologii, 

psychologii. Szczególnie zachęcamy do prezentacji niepublikowanych dotychczas wyników 

badań własnych, realizowanych w rozprawach doktorskich, grantach, itp. 

 

 
Wykład inauguracyjny wygłosi  

 

dr hab. Roman Marcinkowski  

z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego  

pt. Rozwarstwienie społeczne starożytnego Izraela i jego stosunek do obcych 
 

 

Zakres tematyczny: 
- człowiek w świecie społecznym,  

- jednostka a wspólnota,  

- my i oni: swoi, obcy i niewierni, 

- radykalizm, tolerancja, wykluczenie,   

- problem natury ludzkiej (wolna wola, sumienie, serce), 

- między dobrem a złem: dylematy etyczne,  

- człowiek a wspólnota w późniejszej recepcji Biblii / Koranu,   

- teorie i metody współczesnej egzegezy i interpretacji źródeł, 

- hermeneutyka teologiczna, hermeneutyka filozoficzna, 
 



 

 

Oryginalne materiały – o ile zostaną przyjęte do druku – będą opublikowane w osobnej 

monografii, której publikacja planowana jest na koniec 2018, monografia recenzowana, 

punktowana, z nr. ISBN (zob.: http://libron.pl/katalog/czytaj/id/253)  
 

 

Warunki uczestnictwa: 
 
Terminarz:  

- tytuł i abstrakt w jęz. polskim (max. 350 słów), dane o autorze (stopień, nazwa jednostki  

  naukowej) należy przesłać do 30 kwietnia 2018 r. na adres: konferencja.wsth@gmail.com 

 

- decyzja o przyjęciu zgłoszonych referatów zostanie podjęta 4 maja 2018 r.  

 

- tekst planowanej publikacji (ok. 30-40 tys. znaków) należy złożyć do 30 sierpnia 2018 r.  

  w formie elektronicznej na adres: konferencja.wsth@gmail.com 

 

Koszty:  

- opłata konferencyjna za uczestnictwo czynne z wygłoszonym referatem - 200 zł  

- zgłoszenie tekstu jako propozycji wydawniczej bez wystąpienia na konferencji - 300 zł -  

               (pod warunkiem zaakceptowania tekstu do druku) 
   

 

w/w kwotę należy wpłacić do 10 maja 2018 r. na konto: 73 1750 0012 0000 0000 2757 8314  

  Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna, ul. Jana Pawła II 39, 05-807 Podkowa Leśna,  

z dopiskiem: „opłata konferencyjna 2018” 

 

Opłata konferencyjna obejmuje: uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy 

kawowe, 1 egzemplarz monografii dla autora (pod warunkiem przyjęcia jego tekstu do druku). 

 

 

 

Komitet Naukowy  
prof. dr hab. Krzysztof Biliński (Uniwersytet Wrocławski) 

dr hab. Roman Marcinkowski (Uniwersytet Warszawski) 

dr hab. Krzysztof Kowalik (Politechnika Opolska) 

dr hab. Aldona Piwko (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)  

dr hab. Stefan Jakobielski (Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN) 

dr Amadeusz Citlak (Instytut Psychologii PAN) 

 

Komitet Organizacyjny  

dr Adam Grześkowiak, dr Amadeusz Citlak,  

Iwona Tokarzewska 

 
Kontakt:    

tel.: 22 / 758 92 14 w. 101  lub 508 908 359,  e-mail: konferencja.wsth@gmail.com  

 

http://www.wsth.pl/event/konferencja-czlowiek-i-spoleczenstwo-w-klasycznych-zrodlach-

judaizmu-chrzescijanstwa-i-islamu  
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