gotická cesta
križovatka kultúry a dedičstva

V. ro č n í k m e d z i n á ro d n e j ko n f e re n c i e

Rožňava 25.-26. august 2022

ŠTVRTOK
9.00 – 9.20

úvodný príhovor

sekcia architektúry
9.20 		

Béla Zsolt Szakács: The significance of the church of Spišská 		

9.40 		

István Paszternák: Temple dust? More recent data on the 		

		
		
10.00 		

Belá in the architecture of the Spis region

issue of grooves and holes observed in our medieval churches

Justyna Kamińska: The 13th-century Dominican church and 		

		

monastery in Sandomierz – results of interdisciplinary research

10.20 – 10.40

prestávka

		

collegiate church of St. John the Baptist in Skalbmierz

11.00 		

Ľuboš Kürthy: Nové poznatky o stredovekej vývojovej etape 		

11.20 		

Eva Semanová: Ochrana historickej zelene

11.40 – 12.00

diskusia

12.00 – 13.40

obedná prestávka

10.40 		

		
		

Wojciech Sowala: Medieval architecture and equipment of the 		

premonštrátskych kláštorov v Lelesi a v Šahách
v Slovenskej republike

sekcia histórie
13.40 		

Kornélia Kolářová: Fundátorské aktivity a kontakty kráľovnej 		

14.00 		

Magdalena Garnczarska: The Breslau Psalter.

14.20 – 14.40

prestávka

15.00 		

Miroslav Čovan: Stredoveké a ranonovoveké graffiti nápisy

		
		
14.40 		

		

Konštancie Uhorskej

Some Remarks on Gold

Michal Augustovič: Svätý Ladislav

na Gemeri

15.20 		

15.40-16.00

diskusia

prestávka

Sekcia nástenných malieb
16.00 		

Zsombor Jékely: From Gemer to Liptov - Wall painting

16.20 		

Peter Buday: Dokumentovanie, konzervovanie a reštaurovanie 		

16.40 		

diskusia

		
		

workshops around 1400

historických nástenných malieb v Uhorsku do roku 1918

PIATOK
10.00 		

Pavol Ižvolt:

10.40 – 11.00

prestávka

10.20 		
11.00 		
		

Martin Homza:
Štefan Valášek: Stredoveké nástenné maľby v Ludrovej ako 		
príklad vzájomných vzťahov medzi vizuálnym a písaným

11.20 		

Monika Tihányiová - Peter Koreň: Náhľad do prebiehajúcich

		

v Rimavskej Seči

11.40 – 12.00

záverečná diskusia a obedová pauza

		

výskumov kostola Reformovanej kresťanskej cirkvi

poobedňajší a večerný program
		

prehliadka Katedrály Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave

		

prehliadka rožňavskej kalvárie

		

prehliadka andrássyovského kaštieľa v Betliari, sprevádza Július Barczi

		prehliadka mestskej veže v Rožňave

SOBOTA
exkurzia štítnickým okruhom gotickej cesty
9.00

Rožňava AS – odjazd

10.40

Šivetice, rotunda sv. Margity Antiochijskej

9.20

Plešivec, reformovaný kostol

12.05

Ochtiná, evanjelický kostol, obed

13.45
14.55

16.45

Koceľovce, evanjelický kostol
Štítnik, evanjelický kostol

Rožňava AS – príjazd

partneri konferencie

