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Crenshaw James L., Ph.D., D.D. (1934), professor emeritus, popred-
ný svetový biblista a znalec sapienciálnej literatúry. Narodil sa v Sunse-
te v Južnej Karolíne (USA). Pôsobil na univerzitách v Heidelbergu, Ox-
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Erika Juríková, doc. Mgr., PhD. (1974), docentka v odbore klasické 
jazyky na Katedre klasických jazykov Filozofickej fakulty Trnavskej 
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re s osobitným zreteľom na dielo Mateja Bela a produkciu historickej 
trnavskej univerzitnej tlačiarne. 

Kanka Ľubomír OFMCap, Mgr.  Bc.  (1986), absolvent Fakulty elek-
trotechniky a informatiky Slovenskej technickej univerzity v Bratislave 
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produkcie Bratislavskej stolice a jej predstaviteľov do konca stredoveku.  
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valý dekan Filozofickej fakulty Univerzity G. D’Annunzio v Chieti. Žije 
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nave. Venuje sa stredovekým slovenským dejinám a pomocným vedám 
historickým. Dlhodobo sa venuje výskumu slovacikálnych historických 
prameňov vo Vatikánskych archívoch a v súčasnosti vedie projekt APVV 
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Tkáčik Ladislav OFMCap, doc. Mgr., PhD. (1973), docent v odbore sys-
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univerzity v Trnave a člen Centra fenomenologických štúdií. Venuje sa 
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Tutavac Vesela, Mag. Dr., literárna vedkyňa špecializujúca sa na chor- 
vátsku a španielsku humanistickú literatúru 16. storočia. Narodila sa 
v Chorvátsku. Pôsobila na univerzitách vo Viedni, v Innsbrucku a v Kla-
genfurte. V súčasnosti sa venuje výskumnému projektu skúmajúcemu 
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