Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolujeme si Vás pozvat na mezinárodní vědeckou konferenci
SPOUTANÉ CÍRKVE
10. – 12. září 2019 v Olomouci
pořádanou Státním oblastním archivem v Praze, Filozofickou fakultou a
Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého
v Olomouci a Pražským arcibiskupstvím pod záštitou Jeho Eminence
Dominika Duky, pražského arcibiskupa a primase českého, a Jeho
Excelence Jana Graubnera, olomouckého arcibiskupa a primase
moravského.
Konference je pořádána u příležitosti výročí sedmdesáti let od přijetí
tzv. církevních zákonů v Československu. Ústředním tématem bude
sledování vztahů církví a československého státu v letech 1948–1989,
jejich počátky, vývoj a konstituování. Naším cílem je také sledovat
prameny a důsledky zmíněných zákonů a to i po roce 1989, a současně se
paralelně věnovat stejnému tématu v dalších státech střední Evropy.
Program konference bude rozdělen do čtyř paralelních sekcí, které
budou sledovat předem vymezené časové období. První sekce bude zaměřena
na období před rokem 1949 a bude se orientovat na sledování pramenů,
inspiračních zdrojů a cest k přijetí tzv. církevních zákonů, druhá sekce
se bude věnovat událostem roku 1949 a dotčeným zákonům
z pohledu historiků, i právníků, a to současně při sledování situace
v okolních zemích. Na období let 1949–1989 se zaměří třetí sekce, jež
bude sledovat uplatňování těchto zákonů, jejich důsledky pro stát,
jednotlivé církve a věřící, i celou společnost. Poslední sekce se zaměří
na situaci po roce 1989, dobu nové svobody a hledání nových cest pro
jednotlivé církve.
Uvítáme příspěvky věnující se tématu nejen z pohledu historiků,
archivářů, památkářů, ale i právníků a sociologů.
Závazné přihlášky s názvem příspěvku a stručným abstraktem (přibližně
300 slov) zasílejte do 30. března 2019 na e-mail
beata.kempna@soapraha.cz. Vlastní příspěvek by měl mít časový rozsah
15 minut. Jako konferenční jazyky byly vybrány čeština, slovenština,
němčina a angličtina.
Organizátoři si vyhrazují právo na výběr příspěvku.
Konferenční poplatek ve výši 350,- Kč bude použit k úhradě občerstvení.

Na spolupráci se těší organizátoři
Beata Kempná, Jitka Jonová a další

