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17 európai országból, valamint Amerikából és Kanadából
érkeztek résztvevők.

A SZAB-székház adott otthont a kelet-európai valláskutatókat mintegy 3
évtizede összefogó ISORECEA XIII. konferenciájának, amelynek keretében 17
európai ország, valamint amerikai és kanadai vallástudósok tanácskoztak
Szegeden. A Nemzetközi Tudományos Társaság a Kelet-európai
Valláskutatásért (ISORECEA) és az SZTE BTK Vallástudományi Tanszéke által
szervezett rendezvényen térségünk etnográ�ája és a mindennapi vallásossága
terén napjainkban feltárt jelenségeket, összefüggéseket e tudományterület
jeles kutatóinak előadásai során ismerték meg a résztvevők. 
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HÍREK GALÉRIA SPORT GAZDASÁG SZÓRAKOZÁS PROGRAMOK INGATLAN APRÓ ARCHÍV

SZEGED HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MAKÓ SZENTES CSONGRÁD TUDÓSÍTÓ

ÁLLÁS

#ÚtOn

Ajánlom 12
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Népszerű

Köszöni szépen, jól
van a magyar strucc

Majdnem megfulladt
egy
szabadulóművész a
mutatványa közben
- videó
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Amikor meglátta a
segédmotorost, még
olyan távolinak…

Brutál! Így szakadt rá a
benzinkút egy autóra -
fotók

Dühösek a gazdák a
mezőőri járulék miatt:
az…

ÚtON: biciklist gázoltak
Szegeden,
búzatáblában kötött…

Csak most
ébred a gyálaréti
dzsungel: Antal
Róbert…

Nyaralótelek
Nyaraló

Álomszép extra

18 900 000 Ft  

24 ÓRA SZÓRAKOZÁS SPORT PROGRAMOK ÁLLÁS INGATLAN
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Az Un(b)locking Religion, avagy A vallás „felszabadítása" című konferencia címe
utal arra, hogy a rendszerváltással Kelet-Közép-Európában is szabaddá vált a
vallásgyakorlás, sőt társadalmi tényezővé nőtte ki magát. Másrészről kutatások
bizonyítják, hogy sokrétű folyamatok indultak el a volt kommunista országok
vallási életében. Az „unblocking" kifejezés így a különböző felekezetek és
vallások közötti hasonlóságok és különbözőségek feltárását is jelöli.

Témák: konferencia  Szeged  tudomány  vallás

Kövessen minket, kommentelje híreinket a Delmagyar.hu Facebook oldalán!

 

Máté-Tóth András és Szabó Gábor a konferencián. Fotó: Karnok Csaba
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Lájkolom és követem a Delmagyar.hu-t Megosztom a cikket a Facebookon

Olvasta már?
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Partnereinktől
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Kisalfold.hu ajánlja

A magyarokat a bér jobban
ösztönözheti Ausztriában, mint a
helyieket

Szolgáltatások

Még több ingatlan »

KIADÓ

Szentmihály, Szeged,
ingatlan, eladó, ház,
104 m2, 30.500.000
Ft
Részletek »

Tápé, Szeged,
ingatlan, eladó, ház,
120 m2, 21.900.000
Ft
Részletek »

  

ELADÓ

Déliapró

Autó, Használt autó

Albérlet, Lakás, Családi ház

Sláger lett az ingyenes
nyerőgép!

Egy mopsz tévedése - videó

Éjszakánként születnek a
szentesi családanya újabb és
újabb regén...

ÚtON: biciklist gázoltak
Szegeden, búzatáblában
kötött ki egy csó...

Olcsó Fapados Kölcsön akár
24 óra alatt! THM: 6,9%

561 kilót bírt el a török
spagetti

hosszú antikolt

Montana K4D
komód

995 Ft  

38 700 Ft  
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