Starf Guðfræðistofnunar á árinu 2011

Stjórn
Núverandi stjórn var kjörin á ársfundi stofnunarinnar sem haldinn var 2. mars 2011. Stjórnina skipa: Arnfríður
Guðmundsdóttir prófessor, sem er formaður, Hjalti Hugason prófessor, meðstjórnandi og varaformaður og María
Ágústsdóttir sem er fulltrúi doktorsnema. Sigfinnur Þorleifsson lektor er varamaður. Stjórnin er skipuð til þriggja
ára.
Trúarbragðastofa
Stjórn Trúarbragðastofu, sem jafnframt er námsnefnd um þverfaglegt nám í almennum trúarbragðafræðum, er
óbreytt frá fyrra ári. Formaður hennar er Pétur Pétursson prófessor og aðrir stjórnarmenn eru Terry Gunnell
prófessor og Sigríður Þorgeirsdóttir prófessor.
Hlutverk Trúarbragðastofu er að skipuleggja þverfaglegt nám í almennum trúarbragðafræðum, en einnig felst
starfsemi hennar í að svara spurningum um trúarhreyfingar, undirbúa kennsluefni, flokka úrklippur úrdagblöðum
og tímaritum um trúarhreyfingar og trúarefni, afla gagna um trúarhreyfingar á Íslandi af Netinu og taka þátt í
ýmiss konar samvinnu í verkefnum á vegum Samráðsvettvangs trúfélaga á Íslandi.
Ritröð Guðfræðistofnunar
Ritstjórn Ritraðarinnar skipa núna: Gunnlaugur A. Jónsson prófessor (ritstjóri), Pétur Pétursson
prófessor og Sólveig Anna Bóasdóttir dósent.
Tvö hefti Ritraðarinnar komu út á árinu 2011: hefti nr. 32 í ritstjórn Sólveigar Önnu Bóasdóttur og hefti
nr. 33 í ritstjórn Gunnlaugs A. Jónssonar.
Málstofur og málþing
Á vegum Guðfræðistofnunar voru haldnar fjórar málstofur á árinu.
18. október 2011 var Guðfræðistofnun í samstarfi við Guðfræði og trúarbragðafræðideild Háskóla
Íslands, Fagráð um meðferð kynferðisbrota innan Þjóðkirkjunnar og Guðrúnu Ebbu Ólafsdóttur sem
stóðu fyrir málþingi þar sem Rev. Dr. Marie M. Fortune frá FaithTrust Institute í Bandaríkjunum var
aðalfyrirlesari. Yfirskrift málþingsins var: Kynferðisleg misnotkun á börnum í trúarlegu samhengi.
Málþingið var haldið í hátíðarsal HÍ og var fullt út úr dyrum.
Guðfræðistofnun átti aðild að Hugvísindaþingi sem haldið var í tvennu lagi árið 2011, 11. og 25. mars,
í tilefni aldarafmælis Háskóla Íslands. Að venju voru starfsmenn Guðfræðistofnunar virkir þátttakendur
í Hugvísindaþingi.
Rannsóknir
Rannsóknaverkefnið 2017.is
Haustið 2011 gekkst stjórn Guðfræðistofnunar fyrir því að koma á stofn þverfræðilegu
rannsóknaverkefni í tilefni þess að árið 2017 verða liðin 500 ár frá því að Marteinn Lúther hóf siðbót
innan miðaldakirkjunnar. Undirtektir fræðafólks á ólíkum sviðum hafa frá upphafi verið mjög góðar. 6.
desember var boðið til „hugmyndaþings“ og formlegur stofnfundar haldinn í framhaldi af því.

Heiti verkefnisins er: Siðaskipti í sögu og samtíð. — Þverfaglegt rannsóknaverkefni um áhrif
siðaskiptanna á kirkju, samfélag og menningu í 500 ár. Vinnuheiti verkefnisins er: 2017.is.
Viðfangsefni verkefnisins er þverfaglegar rannsóknir á lúthersku siðaskiptunum og áhrifum þeirra á
sviði kirkju, samfélags og menningar í víðum skilningi. Verkefnið hefur bæði sögulega vídd og
samtímalega skírskotun og rúmar viðangsefni sem lúta bæði að innlendum og erlendum málum.
Stýrihópur heldur utan um verkefnið og ber ábyrgð á að skipuleggja almenna starfsemi og atburði á
vegum verkefnisins og að vera fulltrúum Guðfræðistofnunar til ráðuneytis við strykjaumsóknir og
fjármögnun.
Í stýrihópnum sitja: Arnfríður Guðmundsdóttir (formaður), Hjalti Hugason (framkvæmdastjóri), Erla
Hulda Halldórsdóttir, Auður Styrkársdóttir og Sveinn Yngvi Egilsson.
Alþjóðlegt samstarf
Starfsmenn Guðfræðistofnunar voru á árinu virkir í norrænum og alþjóðlegum samstarfsverkefnum.

