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Vás pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Religiozita, spiritualita a alternatívne
náboženské hnutia
pod záštitou prof. RNDr. Libora Vozára, CSc.
rektora Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre
v stredu, 27. novembra 2019
v Nitre

Konferencia je organizovaná ako súčasť riešenia grantového projektu APVV 17- 0158 Perspektívy vývoja
súčasnej religiozity na Slovensku.

Ciele konferencie

Hlavným cieľom konferencie je spojiť akademickú a vedeckú obec, ako i skúsených
odborníkov a vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu orientovanú na aktuálne trendy a
tendencie v súčasnej religiozite a spiritualite a prístupe k ich skúmaniu.
Zámerom konferencie je rozvinúť túto problematiku prostredníctvom nasledovných
centrálnych tém:
● Sekularizácia a individualizácia v prežívaní súčasnej religiozity
● Alternatívna a zážitková spiritualita (spiritualita založená na individuálnom a
personálnom, vnútornom duchovnom zážitku)
● Teológia a súčasná religiozita
● Religiozita, sekty a manipulácia
● Pedagogické a sociálne aspekty nových foriem religiozity
● Alternatívne náboženské hnutia
● Prístupy k skúmaniu súčasnej religiozity a spirituality

Konferencia chce poskytnúť akademikom a všetkým participantom príležitosť prezentovať
problematiku, zapojiť sa do diskusie a získať spätnú väzbu na spektrum myšlienok a zistení
spojených s témami konferencie. Usiluje sa tak prispieť k odhaleniu bohatosti a komplexnosti
v tendenciách súčasného náboženského a spirituálneho prežívania, ako i komplikovanosti a
ťažkostí v ich štúdiu a skúmaní.

Informácie pre účastníkov

● Pozývame Vás k vypracovaniu a zaslaniu abstraktu (150 slov, 4 – 5 kľúčových slov) v
rodnom a anglickom jazyku spolu s vyplnenou prihláškou
● Účastníkov, ktorí chcú prezentovať svoj príspevok v rodnom jazyku, prosíme o
vypracovanie stručného konceptu v anglickom jazyku, ktorý priblíži hlavné myšlienky
a kľúčové zistenia ostatným účastníkom
●

Písomné

výstupy

prezentovaných

príspevkov

budú

po

splnení

formálnych

požiadaviek a recenznom konaní publikované v konferenčnom zborníku
● Program konferencie sa uskutoční v predpokladanom čase medzi 9.00 a 17:30
● Bližšie informácie o programe, sekciách, časovom rozsahu vymedzenom na
prezentovanie

príspevku

a

presnej

adrese

miesta

konferencie

budú

zaslané

účastníkom po finalizácii prijatých prihlášok

Plne vyplnenú prihlášku spolu s abstraktom pošlite na mailovú adresu rsam@ukf.sk do 6.
októbra 2019.

Tešíme sa na Vašu účasť a radi Vás privítame na našej konferencii.
Pre otázky prosím kontaktujte: rsam@ukf.sk

