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Charakterystyka sympozjum 

 
Współczesność cechuje, z jednej strony, szybka dyfuzja kultur, dialog między religiami i wyznaniami 

oraz dynamiczne przekształcenia tożsamości religijnych, kulturowych i narodowych, prowadzące do 

otwartości wobec odmienności. Z drugiej jednak strony, wywołują one obawy i lęki, problemy 

tożsamościowe i zamykanie się w sobie poszczególnych społeczności, co z kolei generuje konflikty.  

Izrael jest krajem charakteryzującym się ogromną różnorodnością kulturową, językową, religijną i 

narodowościową, doświadczającym zarówno poważnych konfliktów, jak i sukcesów w integracji 

społecznej. Polska stanowi część Unii Europejskiej, w której skonfliktowane niegdyś narody jednoczą 

się we wspólnym działaniu. Otwarcie się kraju na świat prowadzi zarazem do coraz większego 

zróżnicowania oraz wzrastającej roli mniejszości w społeczeństwie. W społeczeństwach, które przestały 

być monolityczne, również dzięki wolności osobistego wyboru, człowiek najczęściej ma udział w 

różnych większościowych i mniejszościowych tożsamościach. W jaki sposób zarówno na płaszczyźnie 

społecznej, jak i indywidualnej różne tożsamości religijne, narodowe i kulturowe mogą i muszą 

współistnieć? Czy sytuacja taka musi prowadzić do napięć czy konfliktów tak społecznych, i to na 

różnych poziomach życia społecznego, jak i w postrzeganiu oraz rozumieniu samego siebie, własnego 

życia i miejsca w społeczeństwie? 

 

Powyżej zasygnalizowane zagadnienia podjęte zostaną podczas organizowanego wspólnie przez 

Ambasadę Izraela w Polsce oraz warszawską Chrześcijańską Akademię Teologiczną sympozjum 

naukowego. Referaty i dyskusja w jego trakcie dotyczyć będzie kwestii współistnienia kultur, religii i 

narodów, problematyki związanej z różnorodnością, w tym z uprzedzeniami, stereotypami i 

dyskryminacją, zagadnień przemian zarówno tożsamości różnych społeczności, jak i jednostek. 

Przywołując doświadczenia izraelskie, polskie i innych krajów, uczestnicy konferencji będą starali się 

zaproponować modele koegzystencji w różnorodności oparte na tolerancji i wzajemnym szacunku. 

Wygłoszone referaty zostaną opublikowane w recenzowanej książce pokonferencyjnej. 

 

Szczegółowy program sympozjum dostępny jest na: www.chat.edu.pl 


