
                                                
 

Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 

oraz  

Instytut Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego,  

Instytut Politologii Uniwersytetu Opolskiego,  

Instytut Politologii Uniwersytetu Zielonogórskiego,  

Instytut Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

 

zapraszają na konferencję naukową pt. 

 

„Relacje religii i polityki jako przedmiot badań politologii” 

Warszawa, 30.11 – 01.12.2017 r. 

 

Call for Papers 

Idea konferencji 

Konferencja ma dwa zasadnicze cele: 

• po pierwsze, być przestrzenią środowiskowej refleksji nad teorią i metodologią badania religii na gruncie 
nauk o polityce;  

• po drugie, stanowić forum prezentacji i dyskusji efektów najnowszych badań nad relacjami religii i polityki. 
 
Rosnące zainteresowanie problematyką religii na gruncie politologii, a wręcz pojawiające się postulaty utworzenia 
subdyscypliny „politologia religii”, zachęcają do poważnego, środowiskowego namysłu nad pytaniami teoretyczno-
metodologicznymi. Chcemy wspólnie, w gronie politologicznym, zastanowić się w szczególności nad pytaniami 
odnoszącymi się do: 

• konsekwencji uwzględnienia roli religii dla badań politologicznych i tożsamości dyscypliny: czy/dlaczego 

potrzeba odniesienia do religii w ramach nauk o polityce? Co wnosi badanie religii do tożsamości dyscypliny 

ufundowanej w dobie paradygmatu pozytywistycznego?  

• sposobu ujęcia religii specyficznego dla nauk o polityce: co wyróżnia podejście do religii na gruncie 

politologii? Czy można pokusić się o politologiczną definicję czy chociaż pryzmat patrzenia na religię? 

• metod prowadzonych badań: Jak rozumieć postulat bezstronności uważanej za konieczny warunek 

obiektywizmu badawczego? Jak prowadzić dialog między naukami o polityce, odrzucającymi współcześnie 

kategorię prawdy absolutnej, a religiami monoteistycznymi, które ze swej natury odrzucają relatywizm? Które 

paradygmaty badawcze stosowane w naukach o polityce uznać można za adekwatne do badania fenomenów 

religijnych i jakie są ich ew. ograniczenia?  

Dyskusje nad efektami aktualnie prowadzonych badań przeprowadzić chcemy w ramach sesji tematycznych, 
grupujących badaczy zajmujących się podobną problematyką, otwartych jednak dla słuchaczy. Zapraszamy do 
zgłaszania propozycji wystąpień zwłaszcza z obszarów: 

Panel 1. Państwo i religia w rzeczywistości międzynarodowej [koordynatorzy: dr Anna Solarz, dr Joanna 
Kulska] 
Panel 2. Sekularyzacja i jej konsekwencje [koordynatorzy: dr hab. Michał Gierycz, dr Marcin Pomarański]; 
Panel 3. Islamizm i islamosceptycyzm – między ładem szariackim a deszariatyzacją [koordynatorzy: prof. UZ 
dr hab. Ryszard Michalak, dr Mariusz Sulkowski] 
Panel 4. Polityczna i metapolityczna rola Kościoła katolickiego [koordynatorzy: dr hab. Sławomir Sowiński, ks. 
dr Piotr Burgoński] 

 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie konferencyjnej: www.religionandpolitics.pl 
 

 



                                                
 

 

Keynote speakers 

Specjalnymi gośćmi konferencji będą: prof. Jeffrey Haynes (London Metropolitan University), czołowy badacz relacji 

polityki i religii w politologii europejskiej oraz prof. Shmuel Sandler (Bar-Ilan University w Ramat-Gan w Izraelu), 

specjalizujący się w badaniu oddziaływania judaizmu na politykę Izraela. Zaprezentują oni nie tylko wyniki aktualnie 

prowadzonych przez siebie badań, ale również odsłonią i przedyskutują z uczestnikami instrumentarium 

metodologiczne w nich wykorzystywane. 

 
Propozycje referatów  
Zapraszamy do zgłaszania propozycji tak do sesji podejmujących teoretyczno-metodologiczne zagadnienia, jak i do 
sesji tematycznych konferencji. Chcemy poświęcić je najbardziej aktualnym problemom z zakresu  kształtującej się 
politologii religii. 
 
Termin zgłoszeń: 30. października 2017 r. 
Termin potwierdzenia przyjęcia referatu: 6. listopada 2017 r. 
 
Zgłoszenia należy kierować: 

• Drogą elektroniczną poprzez formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.religionandpolitics.pl 

albo  

• Listownie (mailowo) korzystając z załączonego poniżej formularza i kierując go do sekretarza konferencji, dr 

Mariusza Sulkowskiego: m.sulkowski@uksw.edu.pl, ul. Wóycickiego 1/3, bud. 23, p.226, 01-938 Warszawa 

 

Opłaty konferencyjne 

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (bez noclegu: 250 zł). Miejsce konferencji: Instytut Politologii Uniwersytetu 

Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ul. Wóycickiego 1/3 w Warszawie, budynek nr 23, sala 201, drugie 

piętro (www.politologia.uksw.edu.pl) 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Formularz zgłoszeniowy 

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………………………… 

Stopień/tytuł naukowy …………… 

Instytucja: …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nocleg (tak/nie): …………………. 

 

Tytuł referatu: ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Abstrakt: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.religionandpolitics.pl/
mailto:m.sulkowski@uksw.edu.pl

