
Mezinárodní konference pro doktorandy biblických oborů
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
chtěli bychom vás tímto pozvat na konferenci pro doktorandy biblických oborů, kterou
připravujeme na 23. – 24. února 2017.
Konference bude zahájena ve čtvrtek 23. února v 17 hod. hostovskou přednáškou, kterou
pronese Dr. Yuval Gadot z Archeologického institutu univerzity Tel Aviv (Izrael) o sou-
časném archeologickém výzkumu v oblasti chrámové hory v Jeruzalémě (anglicky, s dis-
kusí). Dr. Gadot je vedoucím jednoho z projektů, který v současnosti na uvedené lokalitě
probíhá.
Po přednášce budou rezervována místa v blízké restauraci, rádi využijeme příležitost
nejen ke společné večeři, ale také k pokračujícím rozhovorům (útrata hrazena indivi-
duálně).
V pátek 24. února 2017 zazní ve dvou blocích (9:00 – 12:30 a 14:00 – 16:00 hod.) celkem
sedm přednášek doktorandů. Přednášky budou mít časový limit 25 minut, následovat
bude 15 minut diskuse. Přednášející nejpozději do konce ledna zašlou abstrakt a základ-
ní teze svých příspěvků; ke každé přednášce pak v diskusi vystoupí odborny oponent /
recenzent (z učitelů a vědeckých pracovníci v oboru). Příspěvek je možné přednést čes-
ky, slovensky, anglicky či německy.
Konference se bude konat v prostorách Evangelické teologické fakulty, Černá 9, Praha.
Konference není tematicky vymezena, je otevřena příspěvkům z oblasti biblických studií
v širokém záběru. Záměrem akce je poskytnout studentům doktorského studia příleži-
tost k představení disertačních projektů či souvisejícího bádání a nabídnout kvalifi-
kovanou zpětnou vazbu; všem zúčastněným poskytnout potěšení z odborné rozpravy.
Není plánován žádný souhrnný publikační výstup (např. sborník). Nejlepší příspěvky
však mohou být doporučeny či přímo poptány k publikaci v některém z odborných časo-
pisů.
Účastníkům můžeme zajistit rezervaci ubytování v univerzitním hotelu nebo na kolejích
(úhrada na vlastní náklady).
Návrhy na zařazení příspěvků do programu zasílejte do 1. prosince 2016 na emailovou
adresu phdkonf@etf.cuni.cz (užijte přiložený formulář).
Program konference bude vytvořen a všichni zájemci budou obesláni dalšími informace-
mi před vánočními svátky.
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