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A konferencia védnökei: Dr. Jakubinyi György gyulafehérvári érsek, Dr. Kiss-Rigó László
megyéspüspök, Prof. Dr. Joachim Gnilka, Prof. Dr. Szuromi Szabolcs rektor (PPKE). Prof. Dr.
Martos Levente Balázs a Pápai Biblikus Bizottság tagja.
A témához ó- és újszövetségi szövegek elemzésével lehet kapcsolódni, illetve az ókeresztény
irodalom segítségével a keresztény közösség véleményének bemutatása a háború, gyűlölet és
kiengesztelődés témában. Kérjük az előadókat, hogy a tanulmány konkrét bibliai vagy ókeresztény
szövegek elemzését is tartalmazza, és utaljon a szöveg és a probléma fontosabb szakairodalmára is.
A konferenciára való jelentkezés cím és abstract/zusammenfassung (angol, német)
megadásával lehetséges. Az összefoglalónak tartalmaznia kell az előadó legfontosabb állítását és
annak bizonyítását, és nem lehet hosszabb 1500 karakternél. Kérjük, hogy részvételi szándékukat
legkésőbb írásban 2015. január 11-ig szíveskedjenek megküldeni. Továbbá kérjük, hogy előadásukat
kb. 20 példányban kinyomtatva hozzák magukkal.
Az előadásokat a konferencia után szándékozunk megjelentetni. A végleges szöveg leadásának
határideje 2015. szeptember 30. Kérjük, hogy a szerző a tanulmány beadásával egyidejűleg adja meg
jelenlegi státusát és munkahelyét. A héber és görög szavakat a tudományos átírásnak megfelelően latin
betűkkel kérjük, a végleges szöveg terjedelme 25.000, max. 30.000 karakter lehet. A később érkezett
szövegeket nem tudjuk közölni.
Az elmúlt 25 évben a konferenciának 3448 látogatója volt, 322 előadás hangzott el és 141
külföldi professzort fogadtunk. A tanácskozások anyagát 18 kötetben jelentettük meg, egy részük PDF
formátumban
a
Gál
Ferenc
Főiskola
honlapján
is
olvasható
http://www.gfhf.hu/tudomany/biblikus_konferencia
2014-ben pedig Szegeden tartotta konferenciáját az SNTS és EELC, mintegy 300 biblikus a
világ öt kontinenséről 55 államból és 131 egyetemről.
A 2015. augusztus 27-29. között tervezett ünnepi konferenciánkra díszvendégként várjuk a
Leuven-i Katolikus Egyetem képviselőjét.
A konferencia előadóinak ingyenes szállást és étkezést biztosítunk, a részvételről és az
előadásról igazolást állítunk ki. Utazási költséget nem tudunk téríteni. Utazási kérdéseikkel
kapcsolatban a „Régio-10” Kft. – http://www.regio10.hu/ – örömmel áll rendelkezésükre.
Minden korábbi és új előadónkat is szeretettel várjuk!
.
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