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PREDSLOV 

 

 

 

Východné Slovensko so špecifickým spoločensko-politickým, hospodársko-

sociálnym, kultúrny aj národnostným životom v dejinnom vývoji, oproti iným regiónom na 

slovenskom území, je aj v súčasnosti predmetom odborného záujmu slovenskej  

historiografie, zameranej na regionálne dejiny.  

Prezentovaná publikácia prináša príspevky autorov grantového projektu  

VEGA č. 1/0115/12: Historický vývin východného Slovenska v kontexte moderného 

národného vývinu Slovákov v 19. a v prvej polovici 20. storočia, ale aj práce ďalších autorov, 

ktoré sú venované špecifickým témam výskumu z oblasti kultúrneho života 

východoslovenskej spoločnosti – knižniciam, osobnostiam, kultúrno-osvetovej činnosti, či 

dobovým udalostiam v uvedenom časovom období, s presahom aj do 18. storočia.  

Knižnej kultúre sú venované práce zamerané na dejiny školských knižníc v Rožňave 

v 19. storočí, konkrétne na Rímskokatolíckom hlavnom gymnáziu a Evanjelickom a. v. 

hlavnom gymnáziu, približujúc ich vývoj a prehľad kníh evidovaných v knižniciach, na 

študentské knižnice prešovského evanjelického kolégia v 19. storočí, zakladané pri 

samovzdelávacích študentských spolkoch a výrazne sa rozvíjajúcich z kvantitatívneho aj 

kvalitatívneho hľadiska najmä v druhej polovici 19. storočia a na knižnice Hornouhorského 

maďarského vzdelávacieho spolku na východnom Slovensku, ktorý sa na území východného 

Slovenska etabloval len na území v Spišskej župe. Tematický celok uzatvára príspevok 

venovaný kalvínskym bohoslužobným knihám vo východoslovenskom nárečí z hľadiska 

kultúry a vzdelanosti v procese reformácie a jej vzťahu ku knihám – „slovám“, s poukázaním 

na ich význam pre slovenských kalvínov na východnom Slovensku v 18. storočí.  

Udalostiam v živote obyvateľov východného Slovenska sú venované práce zamerané 

na proces „poslovenčovania“ Prešova na stránkach východoslovenskej tlače v prvých rokoch 

po vzniku Československa, s dôrazom na jeho etnickú štruktúru pred a po vzniku 

Československa a na problém národnej identity obyvateľov mesta. Etnodiferenciačnému 

procesu Slovákov v Gréckokatolíckej cirkvi od roku 1918 do prvej polovice 70. rokov 20. 

storočia je venovaný príspevok vychádzajúci z prekladov liturgických textov do slovenčiny. 

Skúmanú problematiku uzatvára príspevok venovaný osvetovo-zdravotníckej činnosti 

Československého červeného kríža v Prešove, v druhom najväčšom meste na východnom 

Slovensku po roku 1918, ktorá bola zameraná na materiálnu a sociálnu pomoc vojnou 

postihnutým oblastiam, a tiež na zdravotnícku výchovu obyvateľstva. 
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Osobnosti spoločensko-kultúrneho života približujú práce venované prvému 

povojnovému školskému inšpektorovi na Šariši Pavlovi Gallovi, významnému pedagógovi 

a kultúrno-osvetovému pracovníkovi, realizujúcemu v nových spoločensko-politických 

pomeroch významné zmeny v šarišskom školstve a na kultúrno-osvetovú činnosť  manželov 

Gregorovcov, zameranú na národnouvedomovaciu činnosť, s potrebou vzdelávania sa 

obyvateľov na pomaďarčenom území v slovenskom jazyku. Osobnosti uzatvára príspevok 

venovaný jednému z predstaviteľov početnej ruskej emigrácie, ktorý pôsobil na východnom 

Slovensku – básnikovi a žurnalistovi  Nikolajovi Ivanovičovi Mazurkevičovi.  

Možno len veriť, že prezentované práce rozšíria doteraz známe poznatky zo 

skúmaných oblastí vo východoslovenskom regióne a stanú sa ďalším impulzom k ich 

mnohostrannému výskumu v sledovanom období, vychádzajúceho predovšetkým z dostupnej 

pramennej bázy.   

Zároveň ďakujeme recenzentom publikácie za ich cenné pripomienky, ako aj 

Univerzitnej knižnici Prešovskej univerzity v Prešove za vydanie zborníka v elektronickej 

podobe.  

 

 

 

V Prešove, december 2014                                       Doc. PhDr. L. Franková, CSc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


