Обличчя релігійності в Галичині. Стан і потреби дослідження
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Інститут історії Жешувського університету, Львівський музей історії релігії, Інститут
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Маю честь запросити Вас на наукову конференцію: «Обличчя релігійності в Галичині»: стан і
потреби дослідження.
Галичина була найбільшою провінцією Габсбурзької монархії і надзвичайно різноманітною в
багатьох відношеннях. За своїм географічним положенням і політичними умовами це була
багатонаціональна і багатонародна територія. Його відрізняла мозаїка різних культур, мов,
релігій і конфесій.
Ми пропонуємо, щоб ці два останні аспекти суспільного життя стали основою дискусій під час
конференції «Обличчя релігійності в Галичині»: стан і перспективи досліджень.
Ця тема рідко зустрічається в польській та українській історіографії, часто є дотичною та
спорадичною, немає монографічних досліджень. Метою цієї конференції є спроба визначити
стан досліджень релігійності в Галичині, окреслити ключові дослідницькі проблеми, які досі не
викликали зацікавлення, та розробити методику подальшого вивчення. Не менш важливою
метою є інтеграція наукової спільноти, обмін досвідом, налагодження співпраці.
Хочемо звернути вашу увагу на проблеми, які досі лише частково були предметом
наукового дослідження. Особливо цікавими вважаємо наступні питання:
1. Віра та її основи:
- християнська
- в обрядах: римо-католицький, греко-католицький, вірменський
- православ'я
- старообрядці (старообрядці)
- протестанти
- юдеї
- мусульмани
2. Культ та його прояви:
- у католицьких
вірменський)

храмах

(три

- у православній церкві
- старообрядці (старовіри)
- у єврейській синагозі
- у євангельському домі молитви
- у мусульманській мечеті
- місця культу
3. Ритуали:

обряди:

римо-католицький,

греко-католицький,

- звичай (наприклад, літургійний рік у християн чи євреїв)
- традиційні, народні
- характерні для різних регіонів і соціальних груп
- культурні практики
Вищезгадані проблеми можуть проявлятися в багатьох контекстах. З історичної,
релігійної та культурної точки зору, а також у літературі, мистецтві, етнографії та релігійній освіті.
Також співіснування/взаємовідносини представників різних конфесій та релігій, культивування
спільних традицій, особливо в змішаних громадах/сім’ях. Важливим питанням є джерельна
основа та методологія дослідження.
Звісно, ми не обмежуємось запропонованими тематичними рамками, будемо раді
почути інші пропозиції, які відповідатимуть загальній програмі.
Дата конференції
Конференція відбудеться 20 - 21 жовтня 2022 р.
Подання матеріалів
Теми доповідей разом з коротким рефератом обсягом до 200 слів - до 30 VI 2022 r. на формі
заявки, email: kawalecagnieszka@gmail.com

Публікація матеріалів конференції
Статті, які отримають позитивні рецензії/відгуки будуть опубліковані в журналі
«Галичина. Дослідження та матеріали» (70 балів за списком набраних журналів МОН)
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