
 

����    CONCILIUM LATINUM LODZIENSE IX    �� 

Dilecte Latinitatis cultor / Dilecta Latinitatis cultrix, 

ex imo corde invitamus Te ad Concilium Latinum Lodziense IX, quod fiet 

die 8-o m. Iunii A.D. MMXIII (qui est dies Saturni) post meridiem, cui 

autem titulus: Musarum de artificum operibus procuratio. Hoc anno sermo 

erit de Musis supra dictis, de earum origine, cultu, habitu deque munerum 

distributione, denique de earum cultoribus atque alumnis, divinitus concepta 

opera compingentibus. 

 Quod concilium habebitur in auditorio 103 in aedibus nostris, sitis 

Lodziae ad viam Lipowa 81, quo perveniri potest ex statione ferriviaria 

“Łódź Kaliska” tramine urbano 12, ex statione autem “Łódź Widzew” 

tramine urbano 8 aut 10. Nulla contributio exposcitur. 

Eis qui quoddam ad rem pertinens proferre velint rei titulus mittendus 

est ad Sbigneum Danek aut ad Annam Maciejewska (vide infra) usque ad 

Kalendas Maias. Quem terminum quaesumus strictissime observetis, ut de 

ordine rerum ad tempus constitui possit. 

Si quid praeterea scire vis, quaere  

a Sbigneo Danek (tel. 42 6578663, zbigdan@uni.lodz.pl)   

aut ab Anna Maciejewska (charisia@uni.lodz.pl) .   

Z przyjemnością informujemy, że dnia 8 czerwca 2013 r. (sobota) po 

południu odbędzie się kolejna konferencja z cyklu Concilia Latina 

Lodziensia, której hasło w tym roku brzmi: Musarum de artificum operibus 

procuratio. Spotkanie poświęcone będzie Muzom jako opiekunkom 

twórczości artystycznej, jak również nim samym, ich boskiemu pochodzeniu, 

naturze i czci, jaką im oddawano. Przedmiotem zainteresowania będą też 

określone ich kompetencje, czyli opieka nad poszczególnymi rodzajami 

natchnionej twórczości. 

Miejscem obrad będzie sala 103 w siedzibie Katedry Filologii 

Klasycznej UŁ przy ul. Lipowej 81 w Łodzi (z dworca Łódź Kaliska dojazd 

tramwajem nr 12, z dworca Łódź Widzew nr 8 lub 10). Udział w warsztatach 

jest bezpłatny. 

Tytuły wystąpień (niezbyt długich) prosimy zgłaszać do dr Anny 

Maciejewskiej lub prof. Zbigniewa Danka w terminie do 1 maja. Obowiązuje 

język łaciński.  

Dodatkowe informacje:  

Z. Danek (tel. 42 6578663, zbigdan@uni.lodz.pl),  

A. Maciejewska (charisia@uni.lodz.pl)   
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