
Štátny archív v Bratislave  

v spolupráci s partnermi  
 

Vás pri príležitosti 500. výročia reformácie pozývajú  

na  vedeckú konferenciu s názvom 

„TU STOJÍM, INAK NEMÔŽEM...“ 
M. Luther 

ktorá sa uskutoční v dňoch 

7. – 8. novembra 2017 

Rok 2017 sa nesie v znamení pripomenutia si  500. výročia reformácie. Reformačné 

myšlienky si rýchlo našli svojich priaznivcov aj na Slovensku a odzrkadlili sa 

v politickom, hospodárskom i spoločensko-kultúrnom živote. Pripravovaným  odborným 

podujatím chce aj Štátny archív v Bratislave prispieť k prehĺbeniu poznania reformácie      

v slovenských dejinách a vytvoriť tak priestor pre prezentáciu a komparáciu najnovších 

vedeckých poznatkov z tohto obdobia. 

Tematické okruhy:  

 vybrané aspekty politického, hospodárskeho,  kultúrneho a sociálneho života na 

Slovensku v predvečer reformácie 

 

 šírenie reformačných myšlienok vo všetkých sférach spoločenského života 

 

 centrá reformácie a ich predstavitelia 

 

 šľachta a reformácia 

 

 katolícka obnova (ohlas Tridentského koncilu na Slovensku, osobnosti a nástroje 

rekatolizácie, vývoj počtu veriacich jednotlivých konfesií v sledovanom období) 

 

 kultúra, veda, umenie (vzájomná konfesijná interakcia, artikulárne miesta a kostoly, 

tolerančný kostol, resp. zbor, zmena patrocínií kostolov, stavebný vývoj a jeho 

právna regulácia, vplyv konfesionalizmu na interpretáciu vedeckých poznatkov, 

dejiny evanjelickej historiografie) 

 

 vplyv reformácie a katolíckej obnovy na právne normy (zákony, vyhlášky, 

nariadenia, ktoré usmerňovali vývoj až do vydania Tolerančného patentu) 

 



 konfesie a politika (politická angažovanosť v monarchii, Československej 

republike, Slovenskej republike, konfesionalizmus a Slovenské národné povstanie, 

záujem Štátnej bezpečnosti o využitie/zneužitie konfesionálnych rozdielov) 

 

 vývoj cirkevnej heraldiky v sledovanom období 

 

 významné archívne dokumenty k dejinám reformácie a katolíckej obnovy 

 

Predbežné témy príspevkov s uvedením mena a priezviska, pracoviska a krátkou anotáciou 

zasielajte, prosím, najneskôr do 10. apríla 2017 na adresu:  

 

PhDr. Lenka Pavlíková              lenka.pavlikova@minv.sk          02/57 283 266 

Mgr. Martina Snaková, PhD.     martina.snakova@minv.sk          02/57 283 275 

 

Organizátori si vzhľadom na časovú dotáciu podujatia vyhradzujú právo výberu príspevkov. 

 

Plné texty príspevkov je potrebné doručiť v elektronickej podobe najneskôr v deň konferencie. 

Plánovaným výstupom z podujatia bude kolektívna monografia. 
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