CONCILIUM LATINUM LODZIENSE XI

XI ŁÓDZKA KONFERENCJA LATYNISTYCZNA

Dilecte Latinitatis cultor / Dilecta Latinitatis cultrix,

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 13 czerwca 2015 r.
(sobota) odbędzie się kolejna konferencja z cyklu Concilia Latina
Lodziensia, której hasło w tym roku brzmi: Caelestia et
domestica: homo coram numine piisque maioribus.

ex imo corde invitamus Te ad Concilium Latinum Lodziense XI,
quod fiet Idibus Iuniis A.D. MMXV (qui est dies Saturni), cui autem
titulus: Caelestia et domestica: homo coram numine piisque
maioribus. Hoc anno agetur de omni nostro cum immortalium ope
usu: considerabuntur itaque ritus publice expendendi, nec non
etiam pia privatim gesta munera, religiones tractabuntur quae
cultu publico sustinentur et magna ex parte humanitatem nostram
conformant atque etiam ille exceptus aliquando uniuscuiusque fere
mente numinis spiritus, ad multa nonnullis et ingentia perficienda
stimulans vis factus.

Temat obejmuje wszelkiego rodzaju kontakty śmiertelnych
z nieśmiertelnymi: kult publiczny, lecz i formy religijności prywatnej, psychologiczne, społeczne i kulturowe aspekty religii, a także
osobiste doświadczenie obecności istoty nadprzyrodzonej, czy to
w postaci objawienia, czy motywującego do różnych działań
natchnienia.

Quod concilium habebitur in aedibus novis Facultatis Philologicae
Universitatis Lodziensis, sitis Lodziae ad viam Pomorska 171/173.
Quomodo illuc perveniri possit, in scheda ordini rerum adiuncta
describetur.

Miejscem obrad będzie nowy budynek Wydziału Filologicznego
Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 171/173 w Łodzi.
Wskazówki na temat dojazdu dołączymy do programu.

Eis qui quoddam ad rem pertinens proferre velint, brevis sermonis
titulus mittendus est ad Sbigneum Danek aut ad Annam
Maciejewska (vide infra) usque ad Kalendas Maias. Quem terminum quaesumus strictissime observetis, ut de rerum dispositione
ad tempus decerni possit.

Tytuły wystąpień (niezbyt długich i naprawdę powiązanych
z tematem konferencji) prosimy zgłaszać do 1 maja do dr Anny
Maciejewskiej lub prof. Zbigniewa Danka. Prosimy o dotrzymanie
terminu, aby można było w porę ułożyć plan obrad. Obowiązuje
język łaciński.

Si quid praeterea scire vis, interrogandi sunt:

Dodatkowe informacje:

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