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Nowe wiadomości z serwisu Forum: Żydzi-Chrześcijanie-Muzułmanie
Życzymy ciekawej lektury! Wysłano dnia: 21-12-2013 Wydarzenia Gender dla księży i gender dla
maluczkich 21-12-2013 Polscy biskupi opracowali list pasterski na temat &bdquo;zagrożeń rodziny
płynących z ideologii gender&rdquo;. Zainteresowanie mediów wzbudził fakt, że list ma dwie wersje
&ndash; jedną o ostrej, antymodernistycznej wymowie, oraz drugą, nieco złagodzoną. W niedzielę 29
grudnia w kościołach ma zostać odczytana ta druga wersja listu. Więcej » Mandela na szkoleniu Mossadu
21-12-2013 Nelson Mandela w 1962 r. przeszedł w Etiopii szkolenie Mossadu. Ten zaskakujący fakt
odsłania ujawniony we czwartek w dzienniku &bdquo;Haaretz&rdquo; dokument izraelskiego rządu
opatrzony klauzulą &bdquo;ściśle tajne&rdquo;. Więcej » Egipskie władze wracają do korzeni 21-12-2013
Mohammed Mursi, obalony w lipcu przez armię prezydent Egiptu, będzie miał trzeci z kolei proces
&ndash; o to, że w 2011 r., podczas rewolty skierowanej przeciwko reżimowi Hosniego Mubaraka, uciekł
z więzienia. Podczas &bdquo;arabskiej wiosny&rdquo; tłum zaatakował więzienia i areszty policyjne,
uwalniając tysiące więźniów. Więcej » Inwigilacja sojuszników 21-12-2013 Z dokumentów ujawnionych
przez Edwarda Snowdena wynika, że wywiad brytyjski i amerykański szpiegował dwóch ważnych
izraelskich polityków &ndash; premiera Ehuda Olmerta oraz ministra obrony Ehuda Baraka w czasie, gdy
pełnili oni swoje funkcje. Informacę na ten temat opublikował dziennik "The Guardian". Więcej »
Rozmowy izraelsko-palestyńskie będą przedłużone? 19-12-2013 Palestyńczycy mogą kontynuować
negocjacje pokojowe z Izraelem również po upływie kwietniowego terminu, wskazanego początkowo
jako czas zakończenia rozmów. Warunkiem prowadzenia ich dalej jest podpisanie wcześniej ramowego
porozumienia uwzględniającego główne kwestie sporne. Więcej » Kontr-bojkot 19-12-2013 Wydziały
amerykanistyki na Uniwersytecie Brandeis oraz w Capital College na Uniwersytecie Stanowym
Pensylwanii zerwały kontakty ze stowarzyszeniem ASA (American Studies Association), które
w poniedziałek wezwało do bojkotu izraelskich instytucji naukowych. W uzasadnieniu decyzji
stwierdzono, że wezwanie do bojkotu godzi w wolność nauki. Więcej » Dyrektorzy muzeów przeciwko
polskim obozom 17-12-2013 Po decyzji warszawskiej prokuratury, która odmówiła wszczęcia śledztwa
w sprawie użycia przez jedną z niemieckich gazet zwrotu &bdquo;polskie obozy zagłady&rdquo;,
dyrektorzy muzeów i miejsc pamięci na terenach byłych niemieckich obozów zaapelowali o pomoc
w &bdquo;zwalczaniu tego znieważającego Polskę i Polaków kłamstwa&rdquo;. Więcej » Krakowska
judaistyka w obrazach i dokumentach 17-12-2013 Obrazy i zdjęcia ilustrujące ważne wydarzenia
w historii studiów judaistycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim, wspomnienia ich pracowników, zbiory
dokumentów obrazujące osiągnięcia polskich hebraistów udostępniło od wtorku Żydowskie Muzeum
Galicja w Krakowie. Więcej » Apel o bojkot 17-12-2013 Członkowie American Studies Association (ASA),
niewielkiego stowarzyszenia zrzeszającego wykładowców amerykanistyki wyższych uczelni USA, poparło
w poniedziałek rezolucję rady ASA apelującą do amerykańskiego środowiska naukowego o bojkot
uniwersytetów izraelskich. Nie wydaje się, by rezolucja mogła się spotkać z aktywnym odzewem. Więcej
» Bartłomiej I będzie uhonorowany w Turcji 16-12-2013 Bartłomiej I, patriarcha Konstantynopola
i zwierzchnik światowego prawosławia otrzyma w tym tygodniu doktorat honoris causa tureckiego
Uniwersytetu Bosforskiego (Boaziçi Üniversitesi), prestiżowej publicznej uczelni. To pierwszy taki tytuł
nadany patriarsze w Turcji. Więcej » Kolejny wywiad z papieżem 16-12-2013 W niedzielnym wydaniu
dziennika &bdquo;La Stampa&rdquo; ukazał się długi wywiad, który Andrea Tornielli przeprowadził
z papieżem Franciszkiem. Głównym tematem rozmowy jest Boże Narodzenie, ale pojawiają się też inne
kwestie &ndash; ekumenizm, marksizm, rola kobiet w Kościele. Więcej » Przegląd prasy Beduini i postęp
cywilizacji 18-12-2013 W Izraelu na pustyni Negew koczuje około 200 tys. nomadów. Beduińskie
poligamiczne rodziny mają najwyższy w świecie wskaźnik przyrostu naturalnego, jest ich więc coraz
więcej. Ich prowizoryczne osady państwo chce zabudować, a Beduinów osiedlić w nowoczesnych
wioskach. Większość z nich jest zdecydowana bronić się przed tym. Więcej » Zaproszenia -> Kraków
Wystawa prac Jankiela Adlera We środę w Collegium Maius odbędzie się otwarcie wystawy rysunków
Jankiela Adlera, jednego z najwybitniejszych polsko-żydowskich artystów XX w. W Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego będzie można przez miesiąc oglądać dwadzieścia prac zmarłego w 1949 r.
malarza i grafika. Więcej » Zaproszenia -> Poza Krakowem Konkurs im. Majera Bałabana Żydowski
Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma ogłasza szóstą edycję organizowanego co dwa lata
Konkursu im. Majera Bałabana, w którym wyłonione zostaną najlepsze prace magisterskie i doktorskie
o Żydach i Izraelu. Więcej » Kongres Młodych Badaczy Semitystów zaprasza Koła naukowe Instytutu
Judaistyki oraz Orientalistyki UJ w dniach 6 i 7 marca 2014 r. organizują I Ogólnopolski Kongres Młodych
Badaczy Semitystów, do udziału w którym zapraszają studentów i doktorantów, mogących przedstawić
wyniki badań z zakresu szeroko pojętej semitystyki oraz filologii języków semickich. Więcej » Biografie
rzeczy Do 17 lutego w Muzeum Historii Żydów Polskich czynna jest wystawa &bdquo;Biografie rzeczy.
Dary z kolekcji MHŻP&rdquo;. Inauguruje ona projekt &bdquo;Zbiory &ndash; pamiątki &ndash;
Darczyńcy&rdquo;, mającego udokumentować tworzenie kolekcji muzealnej w oparciu o dary
przekazywane od 2006 roku przez darczyńców MHŻP. Więcej » Obcy i niemili Do końca stycznia
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w Żydowskim Instytucie Historycznym w Warszawie czynna jest wystawa przedstawiająca antysemickie
rysunki i karykatury z polskiej prasy międzywojennej. Ówcześni antysemici przedstawiali Żydów jako
istoty odczłowieczone, wrogie, niepożądane. Więcej » Gerald Howson &ndash; bardzo polska sprawa
Bogdan Frymorgen jest kuratorem niezwykłej wystawy prawie 60 czarno-białych zdjęć autorstwa
brytyjskiego fotografa Geralda Howsona. Ukazują one codzienność Warszawy, Krakowa, Nowej Huty
i Lublina u schyłku lat 50. XX w. Wiele kadrów przedstawia dawne dzielnice żydowskie. Więcej »
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