
 

 על(2020)  הכנס הבינלאומי השני לחסידות

 ועוד.קרקוב  לובלין,

 2020 בספטמבר  13 - 6  כ"ד אלול התש"פ  -י"ז  

  הצעות להרצאותקול קורא להגשת 

 .פוליןם בתקיייציפלינרי, אשר סאינטרדי, אקדמימתוכנן להיות מפגש ) HICON, 2020השני (כנס החסידות הבינלאומי 
, ניגוןבהקהילתית, בחוויה , התיאולוגיב ;ןביניהשהגומלין  בקשרי ;פוליןבשל החסידות ובהגות היסטוריה הכנס יעסוק ב

  ובקורותיה של החסידות בפולין עד השואה, בשנות המלחמה ולאחריה.  ;בפולין החסידיובסיפור באמנות 

באוניברסיטה היגלונית ו) 7.9.2020 -(יום שני הבאוניברסיטה הקתולית בלובלין יתקיים בשני אתרים מרכזיים: הכנס 
סיורים לימודיים וכן  נסק ולנצוט’בקוצק, ליזמושבים אקדמיים יתקיימו  בנוסף  .)10.9.2020 -(יום חמישי ה בקרקוב
  ., טרנוב וקרקובלובלין ,קז'ימייז' דולני ,הְלַוואְריַ קַ  הגּורַ  :בערים

לד"ר דינה פלדמן, רכזת  הוועדה  ,וכן תקציר קורות חיים ושיוך מוסדי ,מילים) 100יש לשלוח תקציר להרצאה (עד 
  .2019במרץ  15 -תשובות הוועדה האקדמית תשלחנה עד ה.  fel.dina@gmail.com :2020בפברואר  15המדעית, עד 

  דקות,  בעברית או באנגלית. 20הרצאות תהיינה בנות 

   .הלהשתתף בכנס גם ללא מתן הרצאיהיה ניתן 

כולל: לינה, ארוחות כשרות למהדרין, סיורים לימודיים, תשלום ה על ידי מוזיאון גליציה בקרקוב.יסופקו שירותי קרקע 
. פרטים 2019במרץ  22-ההרשמה תפתח ב .המשתתפים באחריותהזמנת טיסות וביטוח נסיעות הינה והסעות. 

  בנושא ישלחו בנפרד.

 - חסידות על שם רבי לוי יצחק מברדיצ'ב בחסות לוי יצחק ויהודית רחמניחקר ההקתדרה ל יוזמתהכנס נעשה ב
 :ובשיתוף  .אוניברסיטת בר אילן

   .)10.9( מארחת הכנס – ןקרקוב, פולי –האוניברסיטה היגלונית , יהדותלמדעי ההמכון   ◆

האוניברסיטה הקתולית  - המרכז הבינלאומי לחקר המסורת ההיסטורית והתרבותית של יהדות מרכז ומזרח אירופה ◆
  .)7.9( מארחת הכנס – , לובליןII-על שם ג'ון פול ה

  מרכז טאובה ללימודי יהדות. – אוניברסיטת סטנפורד  ◆
  .בית המדרש לרבנים – , בוסטוןהיברו קולג׳ ◆
  ישראלי לחינוך, מדע ותרבות.–המרכז האוקראיני - האוניברסיטה הפדגוגית על שם פאבלו טיכניאה, אומן ◆
  

  .יושבי ראש הכנס: פרופ' צבי מרק וד"ר אוריאל גלמן

 , ארתור גרין ’פופר, ד"ר אוריאל גלמן, מיכאל גאלאס ’פרופ, אריאל אבן מעשה ’פרופ: (בסדר א"ב) המדעיתהוועדה 
  ד"ר זאב קיציס. , נטליה צימבלופסור פר ,פלדמןד"ר דינה , פרופ' צבי מרקפרופ' סלבומיר זוריק, 

 fel.dina@gmail.com)( ), ד"ר דינה פלדמןzeevkitsis@gmail.comהכנס: ד"ר זאב קיציס (מתאמי 

   


