


K O M U N I K A T Y

Pierwszy Warszawski Kongres Judaistyczny

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy
Miło nam zawiadomić, że w dniach 16-18 czerwca 2008, na Uniwersytecie Warszawskim odbę

dzie się Pierwszy Warszawski Kongres Judaistyczny (WKJ). Inicjatorami i głównymi organizatorami 
są Instytut Historyczny, Zakład Hebraistyki oraz Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury 
Żydów w Polsce przy Uniwersytecie Warszawskim, przy współudziale m.in. Żydowskiego Instytutu 
Historycznego oraz Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN. 
Dla Kongresu przyjçlis'my formułę monograficznych sekcji tematycznych. Poszczególne sekcje będą 
poświęcone następującym zagadnieniom:
• Formy organizacji wspólnot żydowskich w starożytności
• Historia Żydów w Polsce od średniowiecza do końca XVIII wieku— źródła i metody badawcze
• Historia Żydów w Polsce w XIX i pierwszej połowie XX wieku — dylematy nowoczesności
• Dzień powszedni Zagłady
• Polscy Żydzi po II wojnie światowej
• Mesjanizm w myśli żydowskiej — od źródeł po czasy współczesne
• Sztuka żydowska w XIX i XX wieku
• Literatura żydowskiej Warszawy
• Izraelski hebrajski na tle ogólnosemickim
• Jidyszland: tożsamość językowa i kulturowa Żydów polskich
• Stereotypy narodowe i antysemityzm

Zapraszamy wszystkich pracowników naukowych, doktorantów oraz magistrantów zajmu
jących się w swoich badaniach problematyką żydowską do zgłaszania propozycji referatów. Ponie
waż organizatorom zależy szczególnie na referatach prezentujących oryginalne badania, zwrócimy 
się z prośbą o merytoryczne opinie zgłaszanych wystąpień u specjalistów z danej dziedziny. Do 
udziału w WKJ zakwalifikowane zostaną referaty na podstawie opinii ekspertów oraz zgodności re
feratu z tematem wybranej sekcji.

Wygłaszanie planowanego referatu powinno nie przekraczać 30 min. Na zgłoszenia, kierowane 
wyłącznie pod adres poczty elektronicznej (wkj2008@uw.edu.pl), czekamy do dnia 30 listopada 2007. 
Ostateczny program WKJ przedstawimy do dnia 31 stycznia 2008. Doktorantów i magistrantów pro
simy ponadto o wskazanie w zgłoszeniu nazwiska promotora dysertacji lub opiekuna naukowego.

Organizatorzy zapewniaj ą noclegi oraz wyżywienie w okresie trwania Kongresu. W miarę moż
liwości finansowych postaramy się również pokryć koszty podróży.

Opisy poszczególnych sekcji oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie internetowej 
Warszawskiego Kongresu Judaistycznego (www.wkj.ihuw.pl).

Komitet organizacyjny:
dr Łukasz Niesiołowski-Spano, IH UW
dr Maciej Tomal, Zakład Hebraistyki UW
dr Jolanta Żyndul, Centrum im. Anielewicza UW
dr Artur Markowski, IH UW (sekretarz WKJ)
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