
 

 

 

INSTYTUT HISTORII 

 

Instytut Historii i Archiwistyki Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Katedra 

Historii Skandynawii i Europy Środkowo-Wschodniej 

oraz 

Instytut Historii Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

zapraszają na międzynarodową konferencję naukową 

 

„OBLICZA WSCHODU” 

Kościoły Wschodnie w Europie Środkowo-Wschodniej w epoce nowożytnej - 

historia i perspektywy badawcze 

    (Toruń, 1-2 września 2023 r.) 

 

Dzieje Kościołów Wschodnich przez wiele wieków były ważnym czynnikiem 

przeobrażeń dziejowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Procesy kształtujące 

wspólnoty wyznaniowe dokonywały się w życiu politycznym, społecznym, 

kulturalnym i religijnym a ich rezultaty pozostawiły ślady na kolorycie współczesnych 

państw regionu. 

Celem konferencji jest poznanie dziejów Kościołów Wschodnich przez pryzmat 

rozwoju i funkcjonowania struktur, instytucji, społeczności i doświadczeń 

indywidualnych. Wielowymiarowość zachodzących zjawisk wymaga badań 

procesów transferu, adaptacji, syntezy, ale również tworzenia tożsamości na gruncie 

lokalnym i ponadlokalnym. 

Ostanie 30 lat przyniosło znaczące wzbogacenie historiografii na temat dziejów 

Kościołów Wschodnich. Badania prowadzone w wielu środowiskach odsłoniły 

nieznane dotąd oblicza wspólnot wyznaniowych związanych z tradycją bizantyjską w 

Europie Środkowo-Wschodniej. Prezentacja dorobku badawczego przedstawicieli 

różnych ośrodków zaowocuje poznaniem zróżnicowanych kontekstów historycznych 

oraz przyczyni się do nowych interpretacji historii. Wobec tak intensywnie 

wypełnianego obszaru badawczego niezwykle ważne będzie wskazanie nowych 



 

 

trendów dla dalszych eksploracji dziejów Kościołów Wschodnich w Europie 

Środkowo-Wschodniej w epoce nowożytnej. 

Podczas konferencji chcielibyśmy przedyskutować i poddać refleksji 

następujące zagadnienia i obszary tematyczne: 

- dzieje Cerkwi prawosławnej i unickiej 

- kultura religijna i jej przemiany 

- struktury terytorialne i administracyjne 

- instytucje cerkiewne 

- duchowieństwo zakonne i parafialne 

- Kościoły Wschodnie w ujęciu komparatystycznym 

 

Konferencja odbędzie się w dniach 1-2 września 2023 roku w Toruniu 

(Collegium Humanisticum, ul. Bojarskiego 1. Językiem roboczym obrad będzie język 

polski i angielski. Zgłoszenia 20-minutowych referatów zawierające tytuł wystąpienia 

i abstrakt o długości ok. 1000 znaków oraz imię i nazwisko, tytuł naukowy i afiliację 

badacza prosimy przesyłać na adres: eastern.churches.torun@gmail.com.  

Organizatorzy konferencji zastrzegają sobie prawo wyboru nadesłanych 

propozycji. Osoby zakwalifikowane do udziału w konferencji otrzymają 

powiadomienia drogą e-mail. 

Organizatorzy nie zapewniają uczestnikom noclegów, można je samodzielnie 

rezerwować w zlokalizowanych blisko miejsca obrad Domach Studenckich 

(szczegółowe informacje dostarczymy osobom zainteresowanym) lub w innych 

obiektach hotelowych w Toruniu. 

Opłata konferencyjna wynosi 320 zł. 

 

Organizatorzy: 

dr hab. Dorota Wereda, prof. UHU w Siedlcach 

dr hab. Wioletta Zielecka-Mikołajczyk, UMK w Toruniu 
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