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Lublin, 8-9 maja 2014 rok

CEL I TEMATYKA KONFERENCJI
Organizatorzy zapraszają do wzięcia udziału w debacie nad 450-leciem obecności
Towarzystwa Jezusowego na ziemiach polskich. Chcielibyśmy zaproponować następujące
bloki zagadnień:
-święci , błogosławieni i słudzy boży;
-zasłużeni na polu kultury i nauki, aktywni w życiu publicznym;
-szkolnictwo – kolegia jezuickie, wkład w nauczanie;
-architektura - budownictwo sakralne: kościoły i klasztory;
-apostolstwo - misje jezuickie na ziemiach polskich oraz polscy misjonarze na świecie;
-struktura organizacyjna zakonu na ziemiach polskich na przestrzeni dziejów;
-drogi rekrutacji do zakonu, formacja zakonna;
-działalność duszpasterska;
-wpływ na reformę Kościoła po Soborze Trydenckim;
-jezuici w historiografii.
Do dyskusji zapraszamy studentów, doktorantów i młodych pracowników nauko wych
z różnych dziedzin nauki, zwłaszcza historii, historii sztuki, historii Kościoła.

OPIEKUN NAUKOWY
dr hab. Henryk Gapski, prof. KUL
(Katedra Historii Kultury Polskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

INFORMACJE ORGANIZACYJNE
1. Konferencja odbędzie się w dniach 8-9 maja 2014 roku, w sali 208 Collegium
Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
(Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin).
2. Referaty będą prezentowane w wyodrębnionych tematycznie panelach. Organizatorzy
przeznaczają do 20 minut na każde wystąpienie.
3. Warunkiem czynnego uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie udziału poprzez
przesłanie formularza z tytułem referatu, abstraktem (1000-2000 znaków) oraz wniesienie
opłaty konferencyjnej.

OPŁATY
Koszt czynnego udziału w Konferencji wynosi 40 zł.
W ramach opłaty konferencyjnej organizatorzy zapewniają: udział w obradach, materiały
konferencyjne, serwis kawowy oraz obiad. Zainteresowanych pomocą w rezerwacji
noclegów prosimy o kontakt.

TERMINY
4 kwietnia - ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji
8 kwietnia - termin poinformowania o przyjęciu zgłoszonych referatów; rozesłanie planu
konferencji
21 kwietnia - ostateczny termin uregulowania opłaty konferencyjnej przez Osoby
zakwalifikowane do udziału w Konferencji
8 maja - obrady konferencyjne
9 maja - zwiedzanie Lublina śladami Towarzystwa Jezuickiego; inscenizacja kazania Piotra
Skargi

KONTAKT
Zgłoszenia udziału w Konferencji, a także wszelkie zapytania prosimy kierować za
pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: rwsswnh@kul.lublin.pl.
Możliwy jest też kontakt telefoniczny lub mailowy:
sprawy organizacyjne:
Łukasz Rysiak
tel.: 884-725-145
e-mail: lucasrysiak@gmail.com
sprawy naukowe:
Krzysztof Osewski tel.: 885-682-042.
e-mail: krzysztofosewski@gmail.com

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

