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Vo Vatikáne, 7. decembra 2020

Generálnym predstaveným / moderátorom
Inštitútov zasväteného života a spoločností apoštolského života

Kongregácia pre Inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života
a Pápežská rada pre kultúru v spolupráci s Pápežskou Gregorovou univerzitou – Fakultou
histórie a kultúrneho dedičstva Cirkvi a Talianskou biskupskou konferenciou - Národným
úradom pre cirkevné kultúrne dedičstvo a sakrálne stavby, organizujú medzinárodnú
konferenciu „Charizma a tvorivosť. Katalogizácia, riadenie a inovatívne projekty kultúrneho
dedičstva komunít zasväteného života“, ktorá sa uskutoční v Ríme 30. septembra a 1. októbra
2021.
Organizátori sú presvedčení, že kultúrne dedičstvo komunít zasväteného života a
spoločností apoštolského života - nehnuteľný a hnuteľný majetok, umelecké a tradičné diela,
archívne a knižné diela - predstavujú pole veľkého záujmu, ešte málo preštudované a preto
krehkejšie a vystavené rizikám. Prvým cieľom konferencie bude preto podpora poznania,
jednak z teoretického hľadiska, poznávajúc ich historické, cirkevné, kánonické, sémiotické
osobitostí, jednak z materiálneho hľadiska, prostredníctvom katalogizácie. Druhým cieľom je
predložiť konkrétne návrhy a skúsenosti s cieľom zhodnotiť tieto majetky podľa ich
primárneho účelu - náboženského, pastoračného, kultúrneho - alebo podľa ich opätovného
použitia v súlade s ich povahou, v prípade nepoužívaného majetku.
Z tohto dôvodu vyhlasujeme medzinárodnú výzvu (Call for papers) na predkladanie
návrhov. Ide o nástroj, ktorý umožní zhromaždiť a prezentovať na tej istej konferencii
najaktuálnejší vedecký výskum a najzaujímavejšie osvedčené postupy v oblasti
katalogizácie, spravovania, zhodnotenia a opätovného používania predmetného dedičstva.

./.
PER INFORMAZIONI: www.carismaecreativita.net – info@carismaecreativita.net

2

Výzva na predkladanie návrhov (Call for papers) je v skutočnosti adresovaná
univerzitným profesorom a výskumným pracovníkom, odborníkom, združeniam a
nadáciám, ktoré sa rôznymi spôsobmi zaoberajú týmto majetkom, ale predovšetkým
samotným komunitám zasväteného života a spoločnostiam apoštolského života, mužkým aj
ženským. Zatiaľ čo od univerzitných výskumných centier sa očakáva, že poskytnú
teoretické návrhy, od ďalších sa očakáva, že poskytnú konkrétne príspevky o osvedčených
postupoch a skúsenostiach, ktoré už prebiehajú, o ktorých sa môžu dozvedieť tí, ktorí ešte
hľadajú riešenia. V skutočnosti vieme, že niektoré rády a kongregácie sú v tejto oblasti na
poprednom mieste, a preto si dovolíme požiadať, aby skúsenosti niektorých boli poskytnuté
všetkým.
Výzvu na predkladanie návrhov (Call for papers) a ďalšie užitočné materiály si
môžete stiahnuť z webovej stránky konferencie: www.carismaecreativita.net. Registrácie
začnú na jar 2021.
Okrem konferencie sme považovali za vhodné zdôrazniť, čo už robí každý inštitút
zasväteného života a spoločnosť apoštolského života pre ochranu a zveľaďovanie svojho
kultúrneho dedičstva. Z tohto dôvodu sme vytvorili „Dotazník“, ktorý je možné vyplniť na
tomto linku, vo formáte online, ktorý sa uzatvára 31. januára 2021. Žiadny inštitút sa
nemôže cítiť vylúčený z možnosti jeho vyplnenia, ani tie najnovšie založené, pretože všetky
majú aspoň archív alebo niekedy vlastnia historické nehnuteľnosti. Odpovede nám umožnia
získať sumárny prehľad o kontexte, v ktorom sa pohybujeme.
Už teraz Vám ďakujeme za disponibilitu prispieť k dobrému zdaru konferencie a v
nádeji, že táto téma sa stretne s Vašim záujmom, sme obzvlášť radi, že Vám môžeme
ponúknuť naše úctivé pozdravy.
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