Proslava Dana Katoličkoga bogoslovnog
fakulteta Sveučilišta u Splitu
Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Splitu proslavio je
svoj dan 14. svibnja 2015. godine svečanim misnim slavljem te i
akademskim činom u Nadbiskupijskom sjemeništu. Tom je prigodom obilježena i šesnaesta godina sudjelovanja KBF-a u akademskom sveučilišnom životu, te su dodijeljene nagrade, priznanja,
licencijati i diplome studentima.
Teologija kao znanost pronašla je svoje prirodno mjesto na
Sveučilištu kojemu neizmjerno pridonosi svojim duhovnim i intelektualnim bogatstvom koje izvlači iz riznice pologa vjere i duboko ukorijenjene tradicije u tijelo hrvatskog naroda i mjesne Crkve.
Usmjerena i jednima i drugima (ili ad extra i ad intra) teologija je sjecište na kojem se susreću novost Evanđelja i svakodnevnost života,
mjesto izgradnje i života Crkve u društvu. Dijaloški strukturirana
nužno upućuje na dijalog kao metodu i model (su)odnosa vjere pojedinca i zajednice naspram društvene cjelovitosti u njezinom raznovrsnom bogatstvu.
Katolički bogoslovni fakultet u Splitu danas je prepoznat kao
važna znanstvena, akademska i crkvena institucija koja odgaja i
obrazuje veliki broj kateheta, teologa i vjeroučitelja. Crkvi je teologija potrebna da bi što bolje shvatila samu sebe, svoje mjesto i ulogu
u kontekstu sekularnog društva, te kako bi na jedan iskren i kritički način stupila u dijaloški odnos s tim istim sekularnim datostima
našeg društva. Iznoseći višestoljetnu tradiciju znanstvenog bavljenja
teologijom i drugim znanstvenim disciplinama, upravo je Katolički
bogoslovni fakultet važno mjesto susreta crkvene i vjerničke datosti,
s jedne, te znanstvene i akademske (sekularne) stvarnosti, s druge
strane. Interdisciplinarnost tada postaje nužnost ukoliko se drugoga želi razumjeti i prići mu otvorena srca, navještajem Istine koja
nam je svima objavljena (usp. GS 44).
Proslava je prošla u znaku svetkovine Uzašašća Gospodinova,
te je nadbiskup Barišić u homiliji posebno naglasio, referirajući se
na poslanje i obećanje dano učenicima (Mk 16, 15), važnost da akademska i intelektualna dimenzija teologije kontinuirano prelazi i u
pastoralnu dimenziju kako bi obogatila stvarnost današnjeg svijeta.
Po završetku euharistijskog slavlja održan je prigodni akademski čin u velikoj sjemenišnoj dvorani. Dekan KBF-a prof. Ante
Mateljan prigodnim je govorom pozdravio sve nazočne, crkvene i građanske vlasti, profesore, kolege sa Sveučilišta i sve prisutne studente
i njihove obitelji. U svim pozdravnim govorima koji su tada uslije391
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dili istaknuto je važno mjesto KBF-a na Sveučilištu te su izražene
čestitke studentima kao i pozivi na tješnju znanstvenu i istraživačku suradnju KBF-a s ostalim sastavnicama i samim Sveučilištem.
Potom je dekan ukratko iznio izviješće o radu Fakulteta u prethodnoj godini. Na KBF-u studira 227 studenata na tri dodiplomska/
diplomska studijska programa, te 24 studenta na dva poslijediplomska studija. Fakultet je nastavio razvijati vanjsku suradnju i (su)
organizirati znanstvene skupove te izdavati znanstvene časopise.
U protekloj godini nastavnici KBF-a objavili su 11 knjiga, 49 znanstvenih radova te 29 ostalih radova. Prigodom ove proslave dekan
KBF-a podijelio je 36 diploma i svjedodžbi, i to: osam svjedodžbi
prvostupnika/prvostupnice katehetike, sedam diploma za zvanje
diplomiranog katehetista, te dvadeset i jednu diplomu studentima
koji su stekli zvanje magistra/magistre teologije. Veliki kancelar
KBF-a mons. Marin Barišić dodijelio je diplome studentima koji su
stekli crkveni akademski stupanj licencijata iz teologije nakon čega
je uslijedila i podjela nagrada i priznanja.
Akademski čin svojim su pjevanjem uveličali studenti KBF-a
okupljeni u klapu Prigodari i Mješoviti ansambl KBF-a, te neizostavni mješoviti zbor Fakulteta uz glasovirsku pratnju s. Lidije Bernardice Matijević i pod ravnanjem mo. Šime Marovića.
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