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STOROČNICA
 Univ. Prof. Branislava Varsika
(1904-1994-2004)
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Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta Katedra slovenských dejín Katedra všeobecných dejín
Katedra archívnictva a pomocných vied historických
a Slovenská historická spoločnosť pri SAV
si Vás dovoľujú pozvať
na
VEDECKÚ KONFERENCIU
pri príležitosti nedožitých 100. narodenín
prof. PhDr. B. varsika, DrSc.,
člena korešpondenta SAV,
ktorá sa uskutoční
pod záštitou dekana Filozofickej fakulty UK
 Doc. PhDr. Antona Eliáša, CSc.
v utorok 11. mája 2004 od 9,00 hod.
v zasadacej miestnosti FF UK
v Bratislave na Gondovej ul. 2.
II. posch. č. dv. 236
PROGRAM
*	profesor branislav varsik stále medzi nami ...
Otvorenie - prof. Jozef Baďurík, vedúci Katedry slovenských dejín FF UK
Príhovory - doc. Anton Eliáš, dekan Filozofickej fakulty UK
                  - Pavel Halabrín, primátor mesta Myjava
Prvá časť prednášok * 9, 30 - 12, 00 h. * moderuje: prof. Leon Sokolovský
*	B. varsik ako vysokoškolský učiteľ - prof. Jozef Baďurík
*	osobnostný a vedecký profil B. varsika - prof. Matúš Kučera
*	O POČIATKOCH VÝSKUMU A VYDÁVANÍ DIELA OSÍDLENIE KOŠICKEJ KOTLINY
- prof. Richard Marsina
*	onomastIKa v diele B. varsika - prof. Vincent Sedlák
*	B. varsik a stredoveké dejiny slovenska - prof. Ferdinand Uličný
>Prestávka na obed * 12, 00 - 13, 00 h. *
^ Druhá časť prednášok * 14, 00 - 16, 30 h. * moderuje: prof. Jozef Baďurík
*	problém husitstva v diele B. varsika - prof. Július Bartl
*	prínos B. varsika pri skúmaní šľachty na slovensku - doc. Ján Lukačka
*	reformácia v diele B. varsika - doc. Marián Skladaný
*	trnavská univerzita v historickom diele B. varsika - prof. Jozef Šimončič
*	B. varsik a všeobecné dejiny na slovensku - doc. Miroslav Daniš
*	reminiscencie na pofebruárový život na katedre histórie a pôsobenie
B varsika na univerzite - PhDr. Ľudovít Haraksim, CSc.
*	SPOMIENKY NA B. VARSIKA- doc. Ing. arch. Branislava Budkeová rod. Varsiková
a ďalší príbuzní pána profesora.
Po ukončení horeuvedeného programu pozývame účastníkov konferencie na pohár kvalitného malokarpatského vína a malé občerstvenie v priestoroch Historického seminára na Šafárikovom nám. 6, IV. poschodie, č. dverí 425.
^Záver- prof. Matúš Kučera
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