IV Sympozjum Naukowe
Życie codzienne i obyczaje w starożytnym Izraelu
Kraków, 16‐17 września 2009 roku
Uniwersytet Jagielloński

Informacje organizacyjne
Miejscem obrad jest sala konferencyjna z podziemiach hotelu Klezmer Hoiz, ul. Szeroka 6
Hotel Klezmer Hoiz znajduje się w samym sercu dzielnicy żydowskiej Kazimierz. Kilka jego pomieszczenia maja wielorakie
zastosowanie. Regularnie odbywają się tam koncerty muzyki klezmerskiej pod czujnym okiem legendy krakowskiego Kazi‐
mierza, Leopolda Kozłowskiego. Nasza konferencja odbędzie się w największej z podziemnych sal hotelu.
Dojazd z dworca głównego PKP jest możliwy tramwajem nr 7. Należy wysiąść na trzecim przystanku od dworca przy ulicy
Miodowej. Można też dojechać tramwajem nr 10 i wysiąść na Placu Wolnica [szósty przystanek od dworca PKP] i przejść uli‐
cą Świętego Wawrzyńca, Bartosza aż do Szerokiej.
Prelegenci proszeni są o dostarczenie organizatorom wszelkich wkładów do multimediów najpóźniej 60 minut przed rozpo‐
częciem sesji. W przypadku konieczności skorzystania podczas prezentacji z własnego laptopa proszeni są o zgłoszenie się do
organizatorów w celu przetestowania zgodności sprzętu z naszą bazą audiowizualną.

Program
Środa, 16 września
11:30
Otwarcie konferencji
12:00‐13:30 Sesja I
13:30‐13:45 Przerwa
13:45‐15:15 Sesja II
15:15‐15:30 Przerwa
15:30‐17:00 Sesja III
17:00‐18:00 Wizyta w Starej Synagodze i spacer po Kazimierzu
18:00
Uroczysta kolacja
Czwartek, 17 września
Śniadanie
9:00‐10:30 Sesja IV
10:30‐10:45 Przerwa
10:45‐12:15 Sesja V
12:15‐12:30 Przerwa
12:30‐13:30 Obiad i przerwa
13:30‐15:00 Sesja VI i zakończenie sympozjum

Środa, 16 września

11:30

Otwarcie konferencji

W imieniu JE Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego Prof. Dr hab. Edward Dąbrowa

12:00‐13:30 Sesja I

Przewodniczy: Prof. Edward Lipiński

Krzysztof Morta [UWr] „Czasowniki ruchu z prefiksami ana i kata w Ewangelii Łukasza a topografia Palestyny”.
Piotr Muchowski [UAM] „Język codzienny Judei w I i II n.e. w świetle dokumentów znad Morza Martwego”.
Andrzej Mrozek [UJ] „Pismo i znaki w życiu codziennym w starożytnym Izraelu w świetle tekstów biblijnych”.
Maciej Tomal [UJ] „Jak mówili po aramejsku Żydzi babilońscy w okresie talmudycznym”.

13:45‐15:15 Sesja II

Przewodniczy: Maciej Münnich

Grażyna Bąkowska [UR] „Tradycje żydowskie w ikonografii gemm magicznych/gnostycznych”.
Przemysław Dec [UJ] „Pismo epigraficzne w okresie Drugiej Świątyni w Judei”.
Paweł Szkołut „Sztuka późnoantycznych synagog z Galilei i Golanu jako wyraz ich sakralnej funkcji”.
Adam Łajtar [UW] „Greckie inskrypcje mozaikowe z Kościoła Północno‐Zachodniego w Hippos: przyczynek do dziejów tam‐
tejszej gminy chrześcijańskiej”.

15:30‐17:00 Sesja III

Przewodniczy: Piotr Muchowski

Piotr Zaremba [UAM] „Życie rodzinne i społeczne w Psalmie 127”.
Maciej Münnich [KUL] „Szpieg‐dyplomata w tradycji biblijnej na tle źródeł bliskowschodnich”.
Łukasz Toboła [UAM] „Biblijny motyw sprzedaży do Egiptu w świetle tekstów z Ugarit”.
Marek Baraniak [UW] „Funkcje społeczne proroka w okresie monarchicznym”.

Czwartek, 17 września
9:00‐10:30 Sesja IV

Przewodniczy: Przemysław Dec

Jolanta Młynarczyk [UW] „Luksus i codzienność: ceramika mówi o życiu grecko‐rzymskiej Palestyny”.
Edward Dąbrowa [UJ] „Święte śmieci Jerozolimy w świetle najnowszych odkryć archeologicznych”.
Mariusz Burdajewicz [MNW] „Od gliny do szkła: zastawa szklana domostw i grobów w starożytnej Palestynie”.
Zdzisław Kapera [UJ] „Józef Tadeusz Milik jako archeolog. Zapomniany aspekt działalności współtwórcy qumranologii”.

10:45‐12:15 Sesja V

Przewodniczy:

Roman Marcinkowski [UW] „Prawo karne według Miszny”.
Bogusław Górka [UG] „Beit czy qahal? Co wiadomo, a czego nie wiadomo o Mt 16,16‐19”.
Stefan Nowicki [UWr] „Boga domu zaniepokoiłeś. Obudził się kursarikkum. Relacje pomiędzy kultem domowym a kultem
państwowym na Wschodzie Starożytnym”.
Edward Lipiński [KU Leuven] „Mieszkańcy Jerozolimy pomiędzy ludem Ziemi Judzkiej a całym Izraelem”.

13:30‐15:00 Sesja VI

Przewodniczy:

Hanna Grzesiak [UAM] „Alkoholizm w czasach starożytnego Izraela”.
Piotr Briks [US] „Pochówek w starożytnym Izraelu”.
Paweł Woliński [US Sheffield] „Tropem świni: Filistyni a geneza zakazu spożywania wieprzowiny w starożytnym Izraelu”.
Krystyna Stebnicka [UW] „Pierwsze oskarżenie o mord rytualny? Komentarz do Historii Kościoła VII Sokratesa Scholastyka”.
Bogusława Filipowicz [UW] „Opieka nad osobami w podeszłym wieku na podstawie tekstów biblijnych”.

