
ZAPROSZENIE 

 

Wydział Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie organizuje 

X. Seminarium Hagiologiczne  

pt. 

Święta Anna w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa 

uniwersalna i regionalna) 

Termin: 4 listopada 2020 r. 

Miejsce: Wydział Teologii UWM w Olsztynie, ul. Hozjusza 15, Polska 

 
Wydział Teologii UWM w Olsztynie zaprasza do czynnego udziału w seminarium hagiologicznym, pt. 

„Święta Anna w wierze, pobożności, teologii i sztuce – dawniej i dziś (perspektywa uniwersalna i 

regionalna)”. 

Jest to już dziesiąte seminarium dedykowane świętym. Włącza się ono w projekt badań 

hagiologicznych na Wydziale Teologii UWM w Olsztynie. Skupia specjalistów historyków, historyków 

sztuki, teologów, literaturoznawców, muzykologów, kulturoznawców, religioznawców, 

medioznawców. Hagiologowie pochylają się nad sylwetkami i duchowością świętych kobiet i 

mężczyzn, żyjących w różnych epokach, narodach i reprezentujących różne stany. Badania są 

prowadzone interdyscyplinarnie, z uwzględnieniem szerokiego zakresu źródeł, w których są obecne 

ślady kultu i pamięci o świętych.  

Zachowując ciąg badań, w dniach 4-5 listopada 2020 roku na Wydziale Teologii UWM w 

Olsztynie odbędą się dwa seminaria hagiologiczne. Jedno jest dedykowane św. Annie – w dniu 4 

listopada 2020 roku, drugie Świętym Papieżom od Grzegorza Wielkiego do Jana Pawła II – w dniu 5 

listopada 2020 (zob. http://www.uwm.edu.pl/ztdif/index.php/seminaria-hagiologiczne/). 

Zapraszamy do wspólnego pochylenia się nad kwestiami: 

− miejsca Świętej Anny w źródłach historycznych, teologicznych, literackich, artystycznych, 

muzycznych, mediach itp. 

− chrześcijańskim etosie kobiety – matki – babci, symbolizowanym postacią Świętej Anny 

− miejsce świętych w wychowaniu chrześcijańskim, z akcentem na św. Annę 

− znaczenie patronatu świętych, z akcentem na św. Annę 

− tradycja jako obszar kreowania profili świętych ludzi, z akcentem na św. Annę 

− świętość w wyobraźni ludzkiej, z uwzględnieniem tematyki dotyczącej św. Anny 

 

Zapraszamy historyków, historyków sztuki, teologów, literaturoznawców, muzykologów, 

kulturoznawców, religioznawców, medioznawców, ekumenistów. Zaproszenie kierujemy także 

filozofów, socjologów, psychologów, pedagogów i wszystkich tych, którzy w obszarze swoich źródeł 

badawczych znajdują elementy dotyczące różnych aspektów świętości.  

• Termin zgłoszenia udziału: 31 marca 2020 r.  

• Termin zgłoszenia tematu: 31 sierpnia 2020 r. 

• Kontakt: tdf@uwm.edu.pl; http://www.uwm.edu.pl/ztdif/index.php/seminaria-hagiologiczne/  

 

W imieniu organizatorów: 

Dr hab. Katarzyna Parzych-Blakiewicz, prof. UWM 

Olsztyn, 17 I 2020 r. 
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