STUDIUM BIBLICUM FRANCISCANUM
(FRANCISZKAŃSKIE STUDIUM BIBLIJNE) –
powołane do istnienia przez Kustodię Ziemi Świętej w
1901 r. i działające od 1924 r. jako ośrodek studiów
biblijnych i archeologicznych – w 2001 r. zostało
podniesione do rangi Wydziału Nauk Biblijnych i
Archeologii Papieskiego Ateneum Antonianum w
Rzymie. Wydział ten ma swoją siedzibę w Jerozolimie
i w jego skład wchodzi pierwszy cykl formacji
teologicznej: Studium Theologicum Jerosolimitanum,
przy klasztorze Najśw. Zbawiciela oraz dwa cykle
specjalizacji biblijnej (SBF), przy klasztorze
Biczowania.
Ośrodek naukowy
Jako ośrodek naukowy, SBF zdobyło sobie uznanie
dzięki odkryciom miejsc świętych i odtwarzaniu
dziejów Kościoła pierwotnego w Ziemi Świętej, dzięki
badaniu źródeł literackich (judaistycznych i wczesnochrześcijańskich) i odsłanianiu historii sanktuariów
Odkupienia. SBF prowadzi prace biblijne w zakresie
egzegetycznym, teologicznym, lingwistycznym i
środowiskowym oraz opiekuje się muzeum archeologicznym.
Najważniejsze wykopaliska archeologiczne zostały
przeprowadzone przez SBF w takich miejscach jak:
Betania, Betfage, Betlejem, Kafarnaum, Kana, Ain
Karem, Jerozolima, Herodion, Nazaret, Magdala,
Tabga, Tabor, góra Nebo i Macheront.
Relacje z wykopalisk publikowane są co roku w
czasopiśmie Liber Annuus (wychodzi od 1950 r.) i w
seriach wydawniczych „Collectio Maior” i „Collectio
Minor”; opracowania biblijne i patrystyczne ukazują
się w serii „Analecta”, a kolekcje muzealne przedstawia
się w serii „Museum”.
Ośrodek dydaktyczny
Jako ośrodek dydaktyczny, SBF nadaje stopnie
akademickie Licencjatu (3,5 roku) i Doktoratu (2 lata)
w dziedzinie Nauk Biblijnych i Archeologii. Wystawia
ponadto Dyplom z Nauk biblijno-archeologicznych (1
rok) i Dyplom z Formacji biblijnej (1 rok). Organizuje
też cykle wykładów doskonalenia wiedzy biblijnej,

sympozja naukowe i kursy dokształcające dla
przewodników w Ziemi Świętej.
W swojej działalności dydaktycznej SBF zwraca
szczególną uwagę na bezpośredni, osobisty kontakt
studenta ze środowiskiem biblijno-orientalnym.
W programie nauczania figurują języki biblijne i
orientalne (hebrajski, aramejski, grecki, akkadyjski,
syriacki i arabski), egzegeza i teologia biblijna.
Pozostałe przedmioty to: wstęp do Pisma Św.,
metodologia, historia egzegezy, historia i geografia
biblijna, topografia Jerozolimy, archeologia biblijna i
paleo-chrześcijańska. Program uwzględnia także
seminaria i wyprawy naukowe do miejsc biblijnych i
chrześcijańskich (Palestyna, Jordania, Egipt, góra
Synaj).
Studenci
SBF otwarte jest dla tych wszystkich – kapłanów,
zakonników i ludzi świeckich – którzy posiadają
odpowiednie przygotowanie. Studenci dzielą się na
trzy kategorie: zwyczajni: ubiegają się o stopień
akademicki lub dyplom; nadzwyczajni: zdobywają
niektóre kredyty bez ubiegania się o stopnie
akademickie lub dyplomy; słuchacze: uczęszczają na
wybrane kursy bez obowiązku zdawania egzaminów.
Wykłady są prowadzone głównie w języku włoskim,
dlatego wymagana jest dobra znajomość tego języka.
Na egzaminach i w pracach pisemnych mogą być
używane inne języki.
Kustodia Ziemi Świętej ofiaruje około 20 stypendiów, w postaci bezpłatnego niemalże wiktu i
mieszkania w klasztorze Biczowania, dla kapłanów,
którzy zapisują się do SBF jako „studenci zwyczajni”.
Wszyscy studenci opłacają kwotę wpisową na każdy
semestr.
Niektórzy studenci, o szczególnym zamiłowaniu
do archeologii, mogą wziąć udział w wykopaliskach
prowadzonych przez SBF.
Muzeum
Przy SBF mieści się muzem, założone w 1902 r., gdzie
wystawione są najbardziej znaczące eksponaty z
wykopalisk SBF. Poszczególne sale, odpowiednio

podzielone dla potrzeb zwiedzających studentów i
pielgrzymów, ilustrują wyniki prac wykopaliskowych,
które w dużym stopniu przyczyniły się do poznania
początków chrześcijaństwa, zwłaszcza gmin judeochrześcijańskich w Ziemi Świętej. Na uwagę zasługują
też kolekcje numizmatyczne miast Palestyny (Judea,
Samaria i Galilea) i Transjordanii (Dekapol i Prowincja
Arabii) oraz kompletna kolekcja waz (z XVII-XIX w.,
szkoła sabaudzka) ze starożytnej apteki przy klasztorze
Najśw. Zbawiciela.
Biblioteka
SBF dysponuje specjalistyczną biblioteką, która zawiera
ok. 50000 książek i 390 czasopism. Jej główne sektory
to: archeologia, studia biblijne, patrystyka, judaizm,
starożytny Wschód i opisy pielgrzymek do Ziemi
Świętej. Biblioteka otwarta jest od godz. 9 do 17,30.
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Publikacje SBF, nad którymi pieczę sprawuje Kustodia Ziemi
Świętej, wydawane są przez:
Franciscan Printing Press
P.O.B. 14064
IL-91140 Jerusalem, Israel
Tel. +972-2-6266593; Fax 6272274
E-mail: fpp@bezeqint.net
Web-site: http://www.custodia.org/fpp/
Internet:
http://www.custodia.org/sbf/
Pozostałych informacji udziela:
The Secretary. Studium Biblicum Franciscanum
Flagellation Monastery (Via Dolorosa)
P.O.B. 19424
IL-91193 Jerusalem, Israel
Tel. +972-2-6282936 / 6280271; Fax 6264519
E-mail: secretary@studiumbiblicum.org
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