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Bieżący numer Latopisów Akademii Supraskiej wychodzi w roku dwóchsetne-
go jubileuszu kanonizacji Gabriela Młodzieńca oraz siedemdziesiątej piątej rocz-
nicy męczeńskiej śmierci prawosławnych mieszkańców powiatu Bielsk Podlaski, 
wyniesionych na ołtarze w 2020 roku przez Polską Cerkiew Prawosławną (w tym 
kilkoro dzieci i młodzież). Upamiętnione zostało także 600-lecie śmierci wybitne-
go metropolity kijowskiego – Grzegorza (Cambłaka). 

Tom poświęcony jest szeroko rozumianej problematyce dziecięcej i młodzie-
żowej. Artykuły noszą charakter języko-, literaturo- i religioznawczy, kilka dotyczy 
ikonografii. Tematyka szczegółowa obejmuje literaturę biblijną związaną z dzieć-
mi, kwestie terminologii, hagiologii, dydaktyki religii oraz wizerunków dziecięcych 
w sztuce wczesnochrześcijańskiej i prawosławnej. Część studiów przybliża tajniki 
obrzędów liturgicznych dedykowanych dzieciom w Kościele wschodnim.

W tym numerze wyodrębniony został dział Debiuty, gdzie publikowane są 
pierwsze prace badawcze młodych adeptów nauki, a także dział Źródła i konteksty, 
zawierający materiały dokumentalne wraz z sytuującymi je historycznie opracowa-
niami naukowymi.

W ramach postępującego aktualnie otwierania się nauki na pozauniwersytec-
ką przestrzeń publiczną udział w tomie wzięli nie tylko pracownicy akademiccy 
z różnych ośrodków krajowych i zagranicznych, lecz również badacze spoza insty-
tucji naukowych. 

Od redakcji


