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Vedecká konferencia Udalosti a osobnosti formovania moderného slovenského národa
(knižná kultúra – jazyk – školstvo – osveta) sa uskutočnila pri príležitosti pripomenutia
si udalostí z rokov 1848 – 1849, ako aj životných jubileí významných osobností z obdobia formovania moderného slovenského národa v dejinách Slovenska. V dňoch
24. – 25. apríla 2018 ju usporiadala Štátna vedecká knižnica v Prešove. Konferenciu
otvorila riaditeľka knižnice Mgr. Valéria Závadská.
Rokovanie bolo rozdelené do štyroch tematických blokov. V prvý deň rokovania
vystúpili historici, archivári a retrospektívni bibliografi. Dominovali referáty viažuce sa na osobnosti, evanjelickú konfesiu a jazykovedu, s dôrazom na východné
Slovensko a mesto Prešov. Menovite išlo o doc. PhDr. Nadeždu Jurčišinovú, PhD.,
s témou Východné Slovensko na stránkach Slovenských národných novín (1845 – 1848);
doc. PaedDr. Patrika Derfiňáka, PhD., s referátom o významnej osobnosti Ladislav
Bartholomeides a prvá slovenská učebnica zemepisu z roku 1798; Mgr. Marcelu Domenovú, PhD., s problematikou Torzo knižnice SEM JMB v Prešove, t. j. rekonštrukciou
prešovskej spolkovej knižnice z polovice 20. storočia; doc. PhDr. Libušu Frankovú,
CSc., ktorá sa venovala téme Účasť Adama a Jána Hlovíka v národnokultúrnom živote
Slovákov na historickom území východného Slovenska (K 225. výročiu narodenia Adama
Hlovíka).
Mgr. Gabriela Oľšavská sa zamerala na problematiku Adam František Kollár a jeho
dielo v meste Prešov; Mgr. Lenka Rišková, PhD., prezentovala výskum pod názvom
Michal Institoris Mošovský v literárnohistorickej a básnickej reflexii Bohuslava Tablica
a Mgr. Lucia Němcová, PhD., vystúpila s témou Martin Hattala – osobnosť českej a slovenskej jazykovedy. Po oboch blokoch referátov nasledovala diskusia. Následne bol
program pre účastníkov konferencie spestrený odbornou exkurziou Meruôsme roky
a Prešov, o ktorú sa mestom Prešov postarala Mgr. Andrea Sivaničová.
Druhý deň rokovania bol rovnako zameraný na predstavenie života, činnosti
či reflexiu diela vybraných osobností, prezentovanie zaujímavých diel a pamiatok
knižnej kultúry, pripomenutie si významných medzníkov a udalostí v slovenských
dejinách. V programe vystúpili Mgr. Pavol Markovič, PhD., s príspevkom Učenci,
básnici, polyhistori – Ján Kollár a J. W. Goethe (Typologická reflexia); prof. PhDr. Júlia
Dudášová, DrSc., s referátom o pripravovanej publikácii Profesor Štefan Tóbik (1909 –
1969) a jeho spis Gemerské nárečia I. – III. v kontexte slovenskej jazykovedy; Bc. Lucia
Oravec Koreňová s témou Založenie Slovenského evanjelického a. v. gymnázia v Revúcej;
Mgr. Mária Bôbová, PhD., s výskumom k téme Banská Bystrica z pohľadu knižnej kultúry v období národného obrodenia; Mgr. Marcela Domenová, PhD., a Mgr. Gabriela Oľ-
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šavská predstavili Pamiatky knižnej kultúry z obdobia formovania moderného slovenského
národa v historickej Kolegiálnej knižnici v Prešove.
Mgr. Renáta Kočišová, PhD., prezentovala problematiku Zberatelia slovenských
ľudových piesní východoslovenského okruhu v čase obrodeneckom; doc. PhDr. Marta Germušková, CSc., sa zamerala vo všeobecnosti na tému Fenomén slovenskej revolúcie
1848/1849 a jej lídri v kontexte politiky i literatúry. PaedDr. Martina Petríková, PhD.,
sa venovala téme K počiatkom slovenskej literatúry pre deti a mládež (Niekoľko zaujímavostí o osvietenskej školskej literatúre ako digitalizovanom kultúrnom dedičstve v čítaní detí
a mládeže) a Mgr. Ivana Slivková, PhD., otázkam Prejavy kultúrnej identity Slovákov
v modernom komunikačnom priestore: Ľudovít Štúr. Oba bloky rokovania boli uzavreté
konštruktívnou diskusiou.
Referáty z uvedeného vedeckého podujatia plánuje Štátna vedecká knižnica
v Prešove uverejniť v roku 2019 v samostatnom interdisciplinárne ladenom zborníku.
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