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Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Motywy biblijne jako źródło inspiracji dla twórców przełomu XX i XXI wieku 

Biblical Motifs as a Source of Inspiration for Artists of the Turn of the 21st Century 
International Scientific Conference 

 
 
 

 
Zaproszenie do uczestnictwa 

 

 Call for papers 

 
 
Szanowni Państwo, 

Wydział Artystyczny Uniwersytetu Śląskiego w Ka-

towicach organizuje w dniach 25-26 października 

2017 roku Międzynarodową Konferencję Naukową 

„Motywy biblijne jako źródło inspiracji dla twór-

ców przełomu XX i XXI wieku” 

 Dear Colleagues, 

The Faculty of Fine Arts and Music of the University 

of Silesia in Katowice is organizing an International 

Scientific Conference “Biblical Motifs as a Source 

of Inspiration for Artists of the Turn of the 21st 

Century” from 25-26 October 2017. 
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„Biblia weszła tak głęboko w naszą sztu-

kę, w naszą literaturę, w naszą mental-

ność, w nasz sposób mówienia, że - 

choćbyśmy próbowali - nie jesteśmy w 

stanie wyprzeć się jej dziedzictwa” 

“The Bible has entered so deeply into 

our art, into our literature, into our 

mentality, in our way of saying things, 

that hard as we try, we cannot deny its 

heritage.” 

 
Anna Świderkówna 

 
 

 
Zamysłem konferencji jest konstatacja wpływu Bi-

blii na różnorakie dziedziny sztuki i literatury prze-

łomu XX i XXI wieku.  

Założeniem organizatorów jest wymiana myśli  

w obszarze interpretacji przekazu artystycznego, 

który czerpie inspiracje z ksiąg biblijnych. Temat 

konferencji wpisuje się w szeroko pojęty proces 

komunikacji międzykulturowej na gruncie uniwer-

salnego języka sztuki. Ponadczasowe wartości spi-

sane na kartach Starego Testamentu od wieków 

stanowiły źródło inspiracji dla artystów i filozofów. 

 The idea of the conference is to document the influ-

ence of the Bible on the various fields of art and li-

terature of the turn of the 21st century. 

The organizers' intention is to create a platform for 

an exchange of ideas in the field of interpretation of 

the artistic message which draws inspiration from 

biblical texts. The subject of the conference fits into 

the broadly understood process of intercultural 

communication on the ground of the universal lan-

guage of art. Timeless values written on the pages 

of the Old Testament have been a source of inspira-

tion for artists and philosophers for centuries. 

Sztuka XX wieku popadając w stadium destrukcji  

w wyniku odrzucenia dotychczasowego porządku 

świata okazała się artystyczną drogą donikąd. Al-

ternatywą dla nihilistycznego kierunku sztuki i lite-

ratury staje się powrót do wartości, które zapisane 

w Biblii stanowią fundament dla dziedzictwa kultu-

rowego całej ludzkości.  

Konferencja stworzy możliwość otwartej dyskusji 

środowiska artystów z różnych uczelni, której 

głównym tematem będzie kwestia prowadzenia 

badań w przeszłości, porównania tegoż zagadnie-

nia ze stanem obecnym oraz wypracowanie wspól-

nego stanowiska na temat przyszłości badań na-

ukowych, ich tematyki, sposobów realizacji i upo-

wszechniania. Doświadczenia uznanych artystów 

chcielibyśmy połączyć z pomysłami młodych nau-

kowców i studentów. 

 The art of the 20th century, falling into a phase of 

disintegration as a result of the rejection of the old 

order of things, turned out to be an artistic road to 

nowhere. An alternative to the nihilistic direction of 

art and literature is looking back to the values 

which are laid down in the Bible, and which form the 

foundation for the cultural heritage of all mankind. 

The conference will provide an opportunity for an 

open discussion between artists from different 

higher education institutions. The discussion will 

mainly focus on past research, comparing it with 

the current situation, and developing a common 

position as to the future of research, its subject ar-

eas and ways of its implementation and dissemina-

tion. We would like to combine the experience of 

renowned artists and the ideas of young scientists 

and students. 
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Proponowane zagadnienia badawcze: 

•  Przestrzenie obecności Biblii w kulturze; 

•  Biblijne inspiracje w muzyce i sztukach pięk-

nych XX i XXI wieku; 

•  Biblia w edukacji międzykulturowej 

•  Motywy biblijne we współczesnej literaturze 

polskiej i światowej; 

•  Ziemia Święta jako źródło inspiracji współcze-

snych twórców. 

 Suggested research topics: 

•  Spaces for the presence of the Bible in culture; 

•  Biblical inspirations in the music and arts of the 

20th and 21st centuries; 

•  The Bible in intercultural education; 

•  Biblical motifs in contemporary Polish and 

world literature; 

•  The Holy Land as a source of inspiration for 

contemporary artists 

Na program konferencji złożą się sesje naukowe, 

spotkania, dyskusje. Obrady uświetnią koncerty 

oraz wystawa prac plastycznych. 

Językami konferencyjnymi będą: polski i angielski. 

Prezentacja referatu łącznie z ewentualnymi przy-

kładami muzycznymi nie powinna przekraczać 20 

minut. 

 The conference programme will include talks, 

meetings and discussions. The event will feature 

concerts and an exhibition of artworks. 

Conference languages will be: Polish and English. 

The length of the presentation of a paper including 

any musical examples should not exceed 20 mi-

nutes. 

 

 
Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest uisz-

czenie opłaty konferencyjnej w wysokości 300 PLN 

/uczestnik krajowy/; 75 EUR /uczestnik zagranicz-

ny/. Koszty związane z udziałem w planowanym 

wydarzeniu naukowym pokrywają uczestnicy lub 

instytucje delegujące. 

 The condition of participation in the conference is 

the payment of a conference fee of PLN 300 for 

domestic participants and 75 EUR for foreign par-

ticipants. Other costs related to participation in the 

planned scientific event are paid by delegates or 

their home institutions. 

 
Organizatorzy przewidują publikację wygłoszo-

nych referatów po uzyskaniu pozytywnej recenzji. 

 The organizers plan a publication of the speeches 

after a positive review. 

 
Osoby zainteresowane udziałem w konferencji, 

prosimy o nadesłanie zgłoszenia (formularz w za-

łączeniu) zawierającego temat referatu i abstrakt 

(do 1500 znaków) oraz krótką notę biograficzną,  

w terminie do 31 sierpnia 2017 roku na adres: 

 If you are interested in participating in the confer-

ence, please send an application (form attached) in-

cluding the topic of the paper, an abstract (up to 

1500 characters) and a short biographical note, by 

31 August 2017, to: 

malgorzata.kaniowska@us.edu.pl  malgorzata.kaniowska@us.edu.pl 

lub na adres:   or by regular mail to: 

Sekretariat Instytutu Muzyki 

dr hab. Małgorzata Kaniowska 

ul. Niemcewicza 2 

43-400 CIESZYN 

z dopiskiem Konferencja - Motywy Biblijne 

 Sekretariat Instytutu Muzyki 

dr hab. Małgorzata Kaniowska 

ul. Niemcewicza 2 

43-400 CIESZYN    

with a note: Conference – Biblical Motives 
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Numer konta bankowego dla uiszczenia opłaty 

akredytacyjnej:  

UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH 

ING BANK ŚLĄSKI 74 1050 1214 1000 0007 0000 

7909 

w tytule przelewu proszę wpisać KONFERENCJA - 

MOTYWY BIBLIJNE. 

 Bank account number for the payment of the con-

ference fee:  

UNIVERSITY OF SILESIA IN KATOWICE 

ING BANK SLASKI 74 1050 1214 1000 0007 0000 

7909 

Please enter CONFERENCE - BIBLICAL MOTIFS in the 

title rubric of the transfer. 

 
W przypadku dużej liczby zgłoszeń, organizatorzy 

zastrzegają sobie prawo do dokonania wyboru. 

In case of a large number of entries, the organizers 

reserve the right to make the selection. 

 
 
 
 
 


