
Poznaj Egipt wczoraj i dziś! 

 
Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN oraz Katedra Arabistyki 

i Islamistyki UW zapraszają na ogólnopolską Konferencję Naukową EGIPT WCZORAJ 

I DZIŚ.  

Celem konferencji jest ożywienie debaty naukowej na temat Egiptu, integracja 

naukowców różnych specjalności i stymulacja istotnych kierunków badań nad Egiptem. 

Projekt ma zawiązać współpracę m. in.: arabistów, orientalistów, językoznawców, 

socjologów, politologów, filozofów, etnologów i etnoarcheologów, co stworzy możliwość 

interdyscyplinarnej dyskusji. Konferencja ze względu na otwarty charakter i szeroki zakres 

tematyczny skierowana jest do licznego grona odbiorców. 

Pierwsza edycja konferencji nosi tytuł Między tradycją a nowoczesnością i skupia się 

na problematyce współczesności oraz jej odniesieniach do przeszłości. Zakres czasowy jest 

otwarty, dotyczy wszystkich okresów historii Egiptu ‒ kraju, gdzie tradycja na każdym kroku 

przeplata się z nowoczesnością. Tematyka spotkania obejmuje wszelkie zagadnienia 

społeczne, językowe, kulturowe, religijne i artystyczne Egiptu ‒ wszystko to, co 

odzwierciedla egipską rzeczywistość społeczno-kulturową. 

W konferencji wezmą udział najznamienitsi badacze z ośrodków naukowych z całej 

Polski, a całe wydarzenie swym patronatem honorowym objął Minister Spraw Zagranicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz Ambasada Arabskiej Republiki Egiptu. 

Działania zostały zainicjowane w roku wyjątkowym dla historii kontaktów         

polsko-egipskich. Obchodzimy właśnie 90-lecie nawiązania stosunków dyplomatycznych 

z Egiptem, a także 80-lecie rozpoczęcia polskich badań archeologicznych nad Nilem. 

Jednocześnie rok 2017 zapisuje się znacząco w historii Uniwersytetu Warszawskiego, 85 lat 

temu utworzono Instytut Orientalistyczny, którego jedną z największych jednostek 

naukowych jest Katedra Arabistyki i Islamistyki, współorganizator konferencji. Tegoroczne 

spotkanie jest początkiem długofalowego projektu – serii konferencji EGIPT WCZORAJ 

I DZIŚ. 

W nadchodzących latach planowane jest poszerzenie zasięgu konferencji 

z ogólnopolskiego na międzynarodowy. Poczynając od 2018 roku każda następna 

międzynarodowa edycja będzie odbywać się co 2 lata tworząc doskonałą okazję do wymiany 

myśli i doświadczeń badaczy z całego świata. Po każdej edycji organizatorzy planują 

publikację tekstów pokonferencyjnych w języku angielskim. 

Konferencja odbędzie się w dniach 27-28 listopada 2017 roku w sali im. 

J. Brudzińskiego w Pałacu Kazimierzowskim na Uniwersytecie Warszawskim. Program 

konferencji dostępny jest na stronie Instytutu: www.iksiopan.pl. 


