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2017. november 3-30. 

„Emberközpontú tudomány” 

 

A rendezvény címe Reformáció az Arany-emlékév tükrében. Ember, művelődés és 
tudomány kapcsolatának változásai 

A rendezvény típusa 
(pl. előadás, emlékülés, konferencia, 
kerekasztal-beszélgetés, könyvbemutató, 
kiállítás, szimpózium, tudományos ülés,  
workshop stb.) 

Szimpózium, könyvbemutató, tárlatvezetés és városi séta 

Tudományterület 
Hittudomány, művelődéstörténet, irodalom 

A rendezvény időpontja 2017. november 30. 

A rendezvény helyszíne Debreceni Református Kollégium, Debrecen belvárosa 

Szervező intézmény(ek) 
Debreceni Református Hittudományi Egyetem 

Kapcsolattartó 
(név, e-mail, telefon) 

Dr. Baráth Béla Levente, tudományos rektorhelyettes, 
barathb@drhe.hu, +36-70/519-9352 

A rendezvény honlapjának 
elérhetősége 

http://www.drhe.hu/hu/content/magyar-tudomany-napja 

Szinopszis, rövid összefoglaló 
(legfeljebb 1000 karakter) 

A szimpózium keretében, a Reformáció 500 éves jubileuma 
jegyében arra a kérdésre keressük a választ, hogy az egyes 
teológiai diszciplínák és szakterületek fejlődése, újabb témák 
megtalálása és kibontása számára milyen jelentősége van/volt 
a reformátori felismeréseknek, illetve a teológiai 
tudományművelés hogyan hatott vissza a művelődésre, az 
egyház és a társadalom életére. Különös jelentősége van 
annak, hogy az 500 éves jubileumra készülve azok a fontos 
reformátori források, szövegek, a melyek ezt a folyamatot 
meghatározták, most újabb magyar fordításban láttak 
napvilágot.  

Ezért szimpóziumhoz könyvbemutató is kapcsolódik: 
bemutatásra kerülnek azok a kiadványok, amelyek egyrészt 
hozzáférhetővé teszik a primér, de új fordítású iratokat, 
másrészt bizonyítják a reformátori felismerések jelentősét a 
mai társadalmi élet, kultúra és művelődés számára (pl. 
protestáns etika, hitvallások jelentősége stb.)  A szimpózium 
keretében díszdoktoravatásra is sor kerül. 

A Debreceni Református Kollégium Arany János egyik 
kitüntetett emlékezethelye. Az intézmény tudományos 
gyűjteményei unikális tárgyi hagyatékkal is rendelkeznek. 
Tudománynapi rendezvényünk részeként, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum Arany vándorkiállítását ezekkel kiegészítve, 
tárlatvezetéssel mutatjuk be. Ezt követően egy séta során, a 
Kollégiumban és Debrecen belvárosában néhány jeles, a 
reformációhoz és Arany Jánoshoz egyaránt kötődő 
emlékhelyet keresünk fel. 

mailto:barathb@drhe.hu


A rendezvény programterve 
(röviden ismertetve vagy  
mellékletként csatolva) 

10.00 Könyvbemutató, majd könyvvásár egész nap a Kálvin 
Kiadó könyveiből. 
 
11.00 Ünnepélyes díszdoktoravatás, dr. Buzogány Dezső 
előadása 
 
12.30–14.00 ebédszünet 
 
14.00–16.00 Tárlatvezetés és városi séta. A reformációhoz és 
Arany Jánoshoz kötődő debreceni emlékhelyek megtekintése, 
dr. Keczán Marianna és dr. Baráth Béla Levente vezetésével. 
 

 

2 


