Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy PołudniowoWschodniej im. prof. Waldemara Cerana, Ceraneum
przy Uniwersytecie Łódzkim
we współpracy z
Katedrą Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki
oraz KN Bliskiego Wschodu „Al-Maszrik”
Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego
ma zaszczyt zaprosić na panel naukowy pt.

Arabowie a Bizancjum. Na skrzyżowaniu religii, tradycji i kultur
który odbędzie się w ramach konferencji naukowej

XI Dni Arabskie. Ciągłość i zmiana w świecie islamu
organizowanej w dniach 20–21 maja 2014 r.
na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych UŁ (ul. Narutowicza 59a)
Niniejszy panel jest częścią XI Dni Arabskich – cyklicznej konferencji naukowej, organizowanej przez Katedrę Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki UŁ i odbędzie się w związku z międzynarodowym projektem badawczym, finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki, pt. Bizancjum i Arabowie. Spotkanie cywilizacji
VI–VIII w., realizowanym w Centrum Ceraneum przez zespół łódzkich arabistów i bizantynistów pod kierunkiem prof. Teresy Wolińskiej z Katedry Historii Bizancjum UŁ. W jego trakcie uczestnicy grantu mają
zamiar przedstawić wyniki swoich dotychczasowych badań, konfrontując je z opiniami naukowców, reprezentujących inne ośrodki w Polsce. Gościem specjalnym panelu będzie prof. Hassan Badawy z Uniwersytetu
Arystotelesa w Tessalonice, członek Międzynarodowej Rady Naukowej Centrum Ceraneum, a jednocześnie
główny współpracownik zagraniczny zespołu grantowego prof. Teresy Wolińskiej.
Celem panelu będzie możliwie wszechstronna i wieloaspektowa analiza fenomenu współistnienia dwóch
średniowiecznych cywilizacji śródziemnomorskich: bizantyńskiej (wschodniochrześcijańskiej) i arabskiej
(muzułmańskiej). W sposób szczególny uwzględnione zostaną następujące zagadnienia:
 historia bizantyńsko-arabskich kontaktów politycznych, militarnych i handlowych;
 dziedzictwo antyku grecko-rzymskiego w kulturze arabskiej;
 dzieje polemiki muzułmańsko-chrześcijańskiej w pierwszych wiekach islamu;
 historia, obrzędowość i kultura przedchalcedońskich Kościołów wschodnich (m.in. wspólnot
syryjskich, Kościoła koptyjskiego);
 interferencja cywilizacji i wzajemne wpływy kulturowe (m.in. w sferze obyczajowości, sztuki,
piśmiennictwa, nauki);
 stereotyp Araba/muzułmanina w źródłach bizantyńskich i Bizantyńczyka w tekstach arabskich.
Panel ma charakter interdyscyplinarny. Jest zatem adresowany zarówno do historyków-bizantynistów, jak
i przedstawicieli innych nauk humanistycznych (m.in. filologów, historyków sztuki, religioznawców, filozofów, archeologów). Organizatorzy, kontynuując wieloletnią tradycję łódzkich Dni Arabskich, zapraszają do
udziału w obradach pracowników naukowych, doktorantów i studentów.
Wszystkich zainteresowanych wygłoszeniem referatu prosimy o wypełnienie załączonego formularza
i przesłanie go na adres seminaria_bizancjumUL@wp.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31 III 2014 r.
Opłata konferencyjna wynosi 70 zł w przypadku studentów i doktorantów i 130 zł w przypadku doktorów
i profesorów (do uiszczenia na miejscu). W ramach opłaty zapewniamy materiały konferencyjne i poczęstunek w przerwach konferencyjnych. Organizatorzy pomagają w rezerwacji noclegów. Szczegółowy program
konferencji zostanie ogłoszony na przełomie kwietnia i maja 2014 r. Ilość miejsc ograniczona.

