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Katedra dejín práva pf tu

Veľactené kolegyne a kolegovia, 

dovoľte nám – po prestávke spôsobenej vyššou mocou – srdečne
Vás pozvať na tradičné stretnutie katedier právnych dejín, ako
vedecké a diskusné fórum predstaviteľov všetkých oblastí
právnej histórie. 
Stretnutie sa tento rok podujala organizovať Právnická fakulta
Trnavskej univerzity v Trnave, Katedra dejín práva, a to aj v
súvislosti s výročím, ktoré naša Alma mater, právnická fakulta, v
tomto kalendárnom roku 2023 dosiahla, keď dovŕšila 25 rokov
svojej obnovenej existencie. V duchu znamenitej historickej
tradície svojej predchodkyne – historickej Facultatis Iuridicae
Universitatis Tyrnaviensis (založenej v roku 1667) za ten čas
vychovala svojou činorodou činnosťou stovky úspešných
absolventov odboru právo a získala si aj neprehliadnuteľné
vedecko-pedagogické renomé. 
Zároveň si v tomto roku pripomíname 30. výročie vzniku
samostatných republík – Českej a Slovenskej. Historicko-právne
vedy odvtedy uskutočnili mnohé zmeny vo svojej vedeckej
profilácii smerom k slobodnému a ničím nehatenému vedeckému
diskurzu, ktorý sa potom mohol preniesť aj za pedagogické
katedry a do prednáškových sál v prospech budúcej právnickej
omladiny. Uvedený posun – obsahový, metodologický, ale aj
ideový – si zaslúži našu pozornosť a zhodnotenie, nevyhnutné i
pre postulovanie ďalšieho smerovania právnej historiografie.  

Kollárova 10, Trnava



Prihlasovanie

Na workshope sú vítaní všetci pracovníci, pracovníčky, doktorandi a
doktorandky z právnohistorických katedier a ďalších pracovísk, ktorí
prijmú naše pozvanie diskutovať o problémoch, trendoch a výzvach
súčasnej právnej histórie, o peripetiách, ktoré postmoderná doba kladie
na právnické štúdium, ako aj o potrebe ďalšej excelentnej vedeckej
práce.
V rámci plánovaného podujatia Vás organizátori pozývajú aj na
večerný spoločenský program a spoločný výlet po historických
pamätihodnostiach trnavského kraja a stredovekého slobodného
kráľovského mesta Trnava.

Podujatie je spoluorganizované v súčinnosti s partnerskou organizáciou,
Sekciou pre právne dejiny, dejiny súdnictva a kriminality Slovenskej
historickej spoločnosti.

Z DODANÝCH PRÍSPEVKOV bude vydaný 
Recenzovaný vedecký online zborník 
PRÁVNO-HISTORICKÉ Trendy a výhľady VIII

zaslaním mailu na adresu: inge.lanczova@gmail.com do 1. 9. 2023

pokyny pre autorov a ďalšie informácie sú dostupné tu:
https://iuridica.truni.sk/pripravovane-konferencie-upcoming-conferences

Príspevky môžu dodať aj tí, ktorí sa workshopu osobne nezúčastnia.
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