Štátna vedecká knižnica v Prešove
Slovenská asociácia knižníc
a
Občianske združenie Kultúrne fórum
usporiadajú 10. – 11. septembra 2014
vedeckú konferenciu na tému

Knižná kultúra Slovenska koncom 19. a začiatkom 20. storočia
(východné Slovensko – pamiatky – osobnosti – udalosti )

Knižná kultúra tvorí neoddeliteľnú súčasť duchovných i kultúrnych dejín ľudstva. Ako predmet
výskumu v sebe zahŕňa nielen vznik, podobu, distribúciu, ale aj funkciu knižných dokumentov. Odborné
podujatie zamerané na výskum dejín knižnej kultúry na Slovensku, s dôrazom na územie východného
Slovenska má v rámci odborných podujatí organizovaných Štátnou vedeckou knižnicou v Prešove (ŠVK
Prešov) svoje stabilné miesto.
Motiváciou pre zorganizovanie ďalšieho vedeckého podujatia tohto charakteru je okrem ambície
pokračovať v mapovaní dejín knižnej kultúry mesta Prešov a regiónu východného Slovenska aj snaha
pripomenúť si vypuknutie 1. svetovej vojny, jej priebeh a dôsledky, s dôrazom na prelom 19. – 20.
storočia, rozpad Rakúsko-Uhorska, až po kreovanie sa prvej Československej republiky v súvislosti
s knižnou kultúrou a odrazom jednotlivých udalostí v tejto pramennej báze.
Okruhy vedeckej konferencie sú koncipované v širšej tematickej rovine:
-

-

dejiny knižnej kultúry v stanovenom období, typografi a vydavatelia, knižný trh a kníhkupectvá;
písomná, hmotná a duchovná kultúra s dôrazom na interdisciplinárne prepojenie výskumu
(historické pramene, naratívne pramene, pamätníky a i.)
spoločenská situácia, udalosti na stránkach dobovej tlače doma a v zahraničí, na stránkach
periodík – vojnové, politické udalosti, vysťahovalectvo, emigrácia, odboj, osobnosti, elity,
spolkový život a pod.,
ohlas na vypuknutie 1. svetovej vojny a jej priebeh, zmena politického systému Európy,
kultúrne dejiny, národné povedomie, česko-slovenská myšlienka,
kultúrna identita, etnická identita, národná identita,
jazykoveda, literárna veda, školstvo,
unikátne pamiatky kultúrneho dedičstva v pamäťových inštitúciách; knižničné, archívne
a muzeálne zbierky; osobné pozostalosti,
spracovanie, ochrana, digitalizácia a sprístupňovanie historických knižných fondov, zbierok.

Veríme, že odborný a interdisciplinárny prístup, poznatky prezentované v jednotlivých referátoch,
vzťahujúcich sa k vyššie uvedeným okruhom, prispejú k rozšíreniu poznatkov pri výskume
jednotlivých parciálnych tém viažucich sa na dejiny knižnej kultúry Slovenska koncom 19. a začiatkom
20. storočia. Súhrn poznatkov bude následne odbornej verejnosti sprístupnený v zborníkoch
vydávaných ŠVK Prešov v roku 2015.

NÁVRATKA
na vedeckú konferenciu

KNIŽNÁ KULTÚRA SLOVENSKA KONCOM 19. A ZAČIATKOM 20.
STOROČIA (VÝCHODNÉ SLOVENSKO – PAMIATKY – OSOBNOSTI –
UDALOSTI )
Termín: 10. – 11. 9. 2014
Miesto rokovania: Štátna vedecká knižnica v Prešove, Námestie mládeže 1, 080 01 Prešov
Meno a priezvisko:
Zamestnávateľ:
Kontaktná adresa:
E-mail, fax, telefón:
Referát:

*ÁNO

*NIE

Názov príspevku (aktívna účasť):
Technické požiadavka (dataprojektor a i.):
Anotácia príspevku (max. 10 riadkov):

* Organizačný výbor má právo na základe technických, organizačných alebo iných dôvodov nezaradiť
prihlásený príspevok.

EXKURZIA
Zúčastním sa exkurzie (prehliadka historického centra Prešova, sakrálnych objektov a cintorína):
*ÁNO
*NIE

Záväznú prihlášku prosíme vrátiť do 10. 7. 2014 na adresu: Štátna vedecká knižnica
v Prešove, Hlavná 99, 08189 Prešov alebo na @ adresu sst@svkpo.gov.sk alebo
bo@svkpo.gov.sk

VÝDAVKY SPOJENÉ S ÚČASŤOU NA KONFERENCII HRADÍ ÚČASTNÍK,
RESP. VYSIELAJÚCA ORGANIZÁCIA.

