Oblicza religijności w Galicji. Stan i potrzeby badań
Konferencja naukowa, Rzeszów – Lwów, 20-21 października 2022 r.
Instytut Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Muzeum Historii Religii we Lwowie, Instytut
Ukrainoznawstwa im. I Krypjakewicza NAN Ukrainy oraz Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie

mają zaszczyt zaprosić na konferencję naukową pt. Oblicza religijności w Galicji. Stan i potrzeby badań.

Galicja to największa prowincja monarchii habsburskiej, niezwykle różnorodna pod wieloma
względami. Przez swe położenie geograficzne i uwarunkowania polityczne była terytorium
wielonarodowym i wieloetnicznym. Wyróżniała ją mozaika różnych kultur, języków, religii i wyznań.
Chcielibyśmy, aby te dwa ostatnie aspekty życia społecznego stały się podstawą dyskusji
podczas konferencji zatytułowanej: Oblicza religijności w Galicji. Stan i perspektywy badań.
Tematyka ta rzadko pojawia się w historiografii polskiej i ukraińskiej, często ma charakter
przyczynkarski, brakuje opracowań monograficznych. Celem niniejszej konferencji jest próba
rozpoznania stanu badań nad religijnością w Galicji, ustalenia kluczowych problemów badawczych,
które dotąd nie spotkały się z zainteresowaniem oraz wypracowanie postulatów badawczych. Równie
ważnym celem jest integracja środowiska badaczy, wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy.
Pragniemy zwrócić uwagę na problemy, które dotąd w ograniczony sposób absorbowały środowisko
naukowe . Szczególnie interesujące wydają się nam następujące zagadnienia:
1. Wiara i jej podstawy:
- chrześcijańska
- w obrządkach: rzymskokatolickim, greckokatolickim, ormiańskim
- prawosławie
- staroobrzędowcy (starowiercy)
- protestanci
- żydowska
- muzułmańska
2. Kult i jego przejawy
- w kościołach: katolickim (trzech obrządków: rzymskokatolickim, greckokatolickim,
ormiańskim)
- w cerkwi prawosławnej
- storoobrzędowcy (starowiercy)
- w synagogach żydowskich
- w zborach ewangelickich
- w meczecie muzułmańskim
- miejsca kultu
3. Obrzędowość
- zwyczajowa (związana np. z rokiem liturgicznym u chrześcijan czy Żydów)
- tradycyjna, ludowa
- charakterystyczna dla różnych regionów, grup społecznych

- praktyki kulturowe
Powyższa problematyka może przejawiać się w wielu kontekstach. W perspektywie
historycznej, religioznawczej, kulturowej ale także w literaturze, sztuce, etnografii, edukacji religijnej.
Również współegzystencja / wzajemne relacje przedstawicieli różnych wyznań i religii, kultywowanie
wspólnych tradycji, zwłaszcza w społecznościach / rodzinach mieszanych kulturowo. Ważnym wydaje
się pytanie o podstawę źródłową i metodologię badań.
Oczywiście nie zamykamy się w zaproponowanych ramach tematycznych, chętnie poznamy
inne propozycje, które będą mieściły się w ogólnych założeniach programowych.

Termin konferencji
Konferencja odbędzie się 20 - 21 X 2022 r. w Instytucie Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego.
Zgłoszenia
Tematy referatów wraz z krótkim abstraktem należy zgłaszać do 30 VI 2022 r. na formularzu
zgłoszeniowym na adres: kawalecagnieszka@gmail.com
Publikacja pokonferencyjna
Przewidujemy wydanie artykułów, które otrzymają pozytywne recenzje wydawnicze. Teksty będą
opublikowane na łamach czasopisma Galicja. Studia i materiały (70 punktów według wykazu czasopism
punktowanych Ministerstwa Edukacji i Nauki)
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