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Dekan Evanjelickej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského si Vás
pri príležitosti historického výročia osláv reformácie dovoľuje pozvať na
medzinárodné vedecké sympózium

500 rokov reformácie na Slovensku
Sympózium sa uskutoční v dňoch 12.-15. septembra 2017 v priestoroch
Evanjelickej bohosloveckej fakulty UK
Nad podujatím prevzal záštitu prezident Slovenskej republiky pán Andrej Kiska.

Dňa 31. októbra 2017 si pripomenieme 500. výročie reformácie, ktorá sa začala
vo Wittenbergu zverejnením 95 výpovedí proti odpustkovej praxi
pochádzajúcich od Dr. Martina Luthera. Vzhľadom na to, že reformácia sa
rýchlo udomácnila i na území dnešného Slovenska a odvtedy výrazne vplývala
na duchovný, kultúrny, národný a spoločenský život, Vedecká rada EBF UK v
Bratislave sa na svojom zasadnutí dňa 27. marca 2015 uzniesla, že si toto
výročie pripomenieme zorganizovaním reprezentatívneho medzinárodného
sympózia s názvom „500 rokov reformácie na Slovensku“.
Sympózium sme nazvali „500 rokov reformácie na Slovensku“, aby sme
mohli pozvať široké spektrum odborníkov nad rámec oblastí cirkevných dejín,
teológie a histórie. Chceme vytvoriť otvorený priestor pre predstavenie
výskumu týkajúceho sa podstaty, recepcie a dopadu reformácie na duchovný,
kultúrny, spoločenský a umelecký rozvoj Slovenska. Sympózium má byť
ekumenicky otvorené, akademicky kritické, interdisciplinárne spájajúce.
Tešíme sa na Vašu účasť
Srdečne Vás pozdravuje

_____________________________

doc. Ľubomír Batka, Dr. theol.
Dekan EBF UK
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500 rokov reformácie na Slovensku
„Slovo Božie je najväčší, najnutnejší a najvznešenejší element kresťanstva.“
Dr. Martin Luther
(1483-1546)

Záväznú prihlášku je možné potvrdiť emailom na adrese:
maros.nicak@fevth.uniba.sk
• v prípade účasti s prednáškou do 31.10.2016
• v prípade účasti bez prednášky do 30.11.2016
Názov vedeckého príspevku nám zašlite do 12.12.2016 (abstrakt sa nevyžaduje)
Jazyk sympózia: anglický, český, nemecký, slovenský
Dĺžka príspevku: 40 minút
Dĺžka diskusie:

15 minút

Sympózium sa tematicky zameriava najmä na kontext
reformácie na území dnešného Slovenska
Okruhy výskumu: historický, teologický (o.i. kritika hermeneutiky
a cirkevní otcovia u reformátorov, etc.), literárno-kultúrny a umeleckosakrálny
Príspevky budú po sympóziu zverejnené vo forme medzinárodného
zborníka
V prípade ďalších otázok (technické vybavenie, ubytovanie, atď.) sa
môžete obrátiť na kontaktnú osobu:
Mgr. Maroš Nicák, Dr. theol. (Inštitút kontextuálnej teológie, EBF UK)
maros.nicak@fevth.uniba.sk
Tel.: 00421-2-206 67 180; Fax: 00421-2-62 80 39 51; E-mail: batka@fevth.uniba.sk
www.fevth.uniba.sk
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Evanjelická bohoslovecká fakulta UK, Bartókova 8, 811 02 Bratislava, Slovensko
GPS : 48.1521081388,17.08591818809998

Dostupnosť
• z hlavnej stanice:
autobus č. 93 na Hodžovo námestie, v podchode odbočiť vľavo schodmi nahor na
zastávku trolejbusov vedľa Prezidentského paláca. Ďalej pokračovať trolejbusmi č.
207 alebo 203, vystúpiť na zastávke Červený kríž (hotel Albrecht, zastávka na
znamenie). Prejdite cez križovatku na ulicu Slávičie údolie. Po nej pokračujte smerom
dole cca 5 min. k rázcestiu, kde odbočíte vpravo. O chvíľu sa ocitnete pred hlavným
vchodom fakulty, ktorému dominuje modrá veža. Hlavný vchod sa nepoužíva pre
verejnosť, preto prejdite do dvora a použite tento vchod, kde sa nachádza vrátnica.
• z centra:
z Hodžovho nám. trolejbusmi č. 207, 203 smer Hrad, vystúpite na zastávke Červený
kríž (hotel Albrecht, zastávka na znamenie). Prejdite cez križovatku na ulicu Slávičie
údolie. Po nej pokračujte smerom dole cca 5 min. k rázcestiu, kde odbočíte vpravo. O
chvíľu sa ocitnete pred hlavným vchodom fakulty, ktorému dominuje modrá veža.
Hlavný vchod sa nepoužíva pre verejnosť, preto prejdite do dvora a použite tento
vchod, kde sa nachádza vrátnica.
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