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PREDSLOV 

 

 

Medzi zaujímavé a stále aktuálne otázky výskumu dejín patrí problematika životných 

osudov, aktivít, hodnotenia diela významných osobností regionálneho i nadregionálneho 

charakteru. 

Do zborníka pod názvom Človek – spoločnosť a dejiny (Osobnosti v dejinách) bolo 

zaradených osem vedeckých štúdií slovenských historikov, jazykovedcov, múzejníkov 

a etnografov, v ktorých sa prezentujú výskumy vybraných osobností z obdobia 19. – 20. 

storočia s dôrazom na osobnosti nadregionálneho významu, slavistiky (slovenskej, 

ukrajinskej/rusínskej, bieloruskej/ruskej problematiky) či predstaviteľov emigrácie, 

etablujúcich sa nielen v oblastiach národnobuditeľského, osvetového či ľudovovýchového 

a spolkového života, ale aj vedeckého, jazykovedného, historického, či kultúrno-

spoločenského diania. Autori v nich sumarizujú stav aktuálneho bádania, hodnotia aktivity, 

život a dielo osobností.  

Pozornosť sa venuje spisovateľovi a kňazovi Jánovi Andraščíkovi cez jeho prácu s 

protialkoholickou tematikou, predstaviteľom štúrovcov – Ľ. Štúr, J. M. Hurban a J. M. Hodža 

– cez zachovanie ich diela v dobových – historických tlačiach, osudy redaktora Janka 

Slovenského v USA,  osobnosť filológa a teoretika kultúry Jána Lajčiaka.  

Osobitná štúdia je venovaná dvom regionálnym historikom Ladislavovi Lasztokayovi 

a Karolovi Tuhrinszkemu, ukrajinskej spisovateľke Irine Nevickej s vyzdvihnutím jej 

angažovanosti sa o pozdvihnutie národného a kultúrneho života, prínosu diela a výskumov 

Ivana a Ľudmily Kraskovských a napokon i osudom o. Sebastiána Štefana Sabola (OSBM) 

v čo najširšom zábere jeho činností. 

Nekonferenčný a recenzovaný zborník obsahuje aj rubriku Recenzie/Anotácie, 

v ktorej autori reagujú na aktuálne slovenské a zahraničné odborné práce s dôrazom na 

stanovenú problematiku výskumu významu osobností, zachovaných dobových diel. Ide aj 

o špecifické odborné biografické či sumarizujúce bibliografické okruhy prác, ktoré sami 

o sebe predstavujú zaujímavé retrospektívne spracované dokumentačno-sumarizačné práce 
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k jednotlivým osobnostiam v našich dejinách ako aj ich prínosu v  samotných kultúrnych 

dejinách Slovenska. 

Na tomto mieste sa chceme poďakovať nielen recenzenzom publikácie za cenné 

pripomienky, no najmä Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove, ktorá 

podporila vydanie tohto vedeckého zborníka v elektronickej podobe. 

 

 

 

Prešov, január 2016 

       M. Domenová 

 

 


