
 

 

Zakład Badań Tekstów Kulturowych  

Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej 
w Podkowie Leśnej  

 

zaprasza na Konferencję Naukową w trybie on-line  

 

 „SWÓJ” czy „OBCY”?  
(ŻYDZI – CHRZEŚCIJANIE – MUZUŁMANIE) 

 
25 października 2021 r. godz. 10.00 

Wyższa Szkoła Teologiczno-Humanistyczna 

ul. Jana Pawła II, 39, Podkowa Leśna  

 

 

Wykład inauguracyjny wygłosi  
 

dr hab. Marcin Grodzki   
z Wydziału Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego pt.: 

Historia ewolucji tekstu Koranu a doświadczenia judaizmu i chrześcijaństwa 

 
 

Zakres tematyczny: 

 

- relacje między wyznawcami religii monoteistycznych w księgach świętych  

- relacje między wyznawcami religii monoteistycznych w dziejach, 

- Biblia i Koran wobec obcych i niewiernych 

- językowy obraz swoich i obcych w dyskursie religijnym  

- wspólnota religijna a jednostka,  

- Kościół a obcy 

- synagoga a obcy 

- muzułmanie a obcy  

- radykalizm religijny, tolerancja, wykluczenie  

 

Cel konferencji: 

 

- prezentacja prac teoretycznych, wyników lub doniesień z badań,  

- integracja tematyki z pogranicza religioznawstwa, antropologii, socjologii, filozofii, 

- integracja środowisk akademickich,  

- wymiana doświadczeń naukowych,  

- publikacja oryginalnych wyników. 
 

 

Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, zapraszamy przedstawicieli nauk 

humanistycznych i społecznych. Szczególnie zachęcamy do prezentacji nie publikowanych 

dotychczas wyników badań własnych, realizowanych w pracach doktorskich, magisterskich, 

grantach, itp. 



 

 

Oryginalne materiały – po akceptacji do druku – zostaną opublikowane w monografii 

recenzowanej i punktowanej, której wydanie planowane jest na 2022 r.  

Dotychczasowe publikacje (monografie zbiorowe) zob.:  

http://libron.pl/katalog/czytaj/id/253     

https://www.nomos.pl/ksiazki/458-interpretacja-tekstu-biblijnego-wokol-problemow-

wspolnoty.html 
 

Warunki uczestnictwa: 
 

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

  naukowej, kontakt) należy przesłać do 10 października 2021 r. na adres: 
konferencja.wsth@gmail.com  

 

- decyzja o przyjęciu zgłoszonych referatów zostanie podjęta do 13 października 2021 r.  

 

- materiały do publikacji (40-60 tys. znaków) będą przyjmowane w styczniu 2022 r.  

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

 

Koszty:  
- opłata konferencyjna za uczestnictwo czynne z wygłoszonym referatem - 150 zł  

- zgłoszenie tekstu jako propozycji wydawniczej bez wystąpienia na konferencji - 200 zł  

- osoby zainteresowane, słuchacze: dostęp poprzez platformę internetową po zgłoszeniu chęci  

  uczestnictwa na adres konferencja.wsth@gmail.com 
   

 

opłatę konferencyjną należy wnieść do 20 października 2021 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 2021” 

 

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

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

 

 

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

dr hab. Monika Kamińska (Uniwersytet Opolski) 

dr hab. Roman Marcinkowski (Uniwersytet Warszawski) 

dr hab. Krzysztof Kowalik (Politechnika Opolska) 

dr hab. Aldona Piwko (Akademia Finansów i Biznesu – Vistula, Warszawa)  

dr Anatolij Zhalovaga (Andrews University, USA) 

 

Komitet Organizacyjny  

dr Amadeusz Citlak, dr Łukasz Romanowski,  

dr Adam Grześkowiak, lic. Iwona Tokarzewska 

 

Kontakt    
tel.: 22 / 758 92 14 w. 101; e-mail: konferencja.wsth@gmail.com 

https://www.wsth.pl/wp-content/uploads/2021/08/konferencja-25-X-2021-Swoj-czy-Obcy.pdf  
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