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V roku 2017 oslavuje Program Európskej Únie pre vzdelávanie, odbornú prípravu,
mládež a šport – Erasmus+ 30. výročie svojho fungovania. Za toto obdobie dal príležitosť viac než 9 miliónom ľudí vzdelávať sa, participovať na rôznych medzinárodných projektoch, a získavať cenné pracovné skúsenosti v zahraničí.
V rámci mobility programu Erasmus+ som sa v dňoch 1. marca 2017 – 31. mája
2017 zúčastnil trojmesačnej výskumnej stáže v hlavnom meste Českej republiky
Prahe. Primárnou náplňou stáže bolo zhromažďovanie a výskum fundamentálnych
archívnych materiálov priamo sa viažucich na činnosť slovenského spolku Detvan
v Prahe do vypuknutia prvej svetovej vojny.
Primajúcim pracoviskom bol Literární archiv Památníku národního písemníctví (LA
PNP) Praha. V jeho rozsiahlych zbierkach je uložená zachovaná dobová korešpondencia členov spolku Detvan medzi sebou, ako aj s rôznymi významnými osobnosťami slovenského a českého politického a kultúrneho života. Medzi najvýznamnejších dobových členov spolku, ktorých korešpondencia bola mnou skúmaná, patrili
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Budova Strahovského kláštora. Foto L. Hedmeg
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Jozef Gregor-Tajovský, Matej
Bencúr (Martin Kukučín),
Ján Botto (Ivan Krasko), Vavro Šrobár, Milan Rastislav
Štefánik či Mikuláš Schneider-Trnavský. Pri výskumnej
činnosti mi boli nápomocní
Prom. historik Karel Bílek, Mgr. Iva Prokešová, ako
aj riaditeľ LA PNP, pán Mgr.
Zdeněk Freisleben, za čo im
patrí moje poďakovanie.
Sekundárne bola pre môj
výskum prínosná aj Národní
knihovna České republiky známa aj pod názvom Klementinum. Okrem titulov mladšej,
ale aj staršej českej historiografie zaoberajúcich sa študentským životom a širšími
sociálno-politickými reálmi
v českých krajinách som mal
možnosť študovať vybrané
dobové periodiká slovenskej
a českej proveniencie. Tie
knižnica sprístupňuje aj onVchod z ulice. Foto L. Hedmeg
line cez projekt Kramerius.
Predmetné periodiká sú prínosné vzhľadom na to, že v nich boli pravidelne uverejňované oficiálne správy o činnosti spolku Detvan, rôzne články spriatelených
spolkov zmieňujúce sa o ich spolupráci so spolkom Detvan, ako aj príspevky od
jednotlivých členov tohto spolku.
Vďaka výskumnej stáži mobility Erazmus+ mi bolo umožnené zhromaždiť značné množstvo relevantnej dobovej korešpondencie, v periodikách uverejňovaných
článkov, ako aj užitočnej odbornej literatúry. Získané materiály významnou mierou
dopĺňajú doposiaľ neprebádané oblasti činnosti slovenského spolku Detvan v Prahe
do vypuknutia prvej svetovej vojny.
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