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Vedecká konferencia Spoločnosť a knižná kultúra (knižnice – osobnosti – udalosti),  

Prešov, 11. november 2013 

 

 

V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku v roku 2013 usporiadal Inštitút histórie 

Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove (IH FF PU v Prešove) 11. novembra 

2013 na pôde Prešovskej univerzity v Prešove vedeckú konferenciu pod názvom Spoločnosť 

a knižná kultúra (knižnice – osobnosti – udalosti).  

 Program rokovania bol rozdelený do troch blokov. Prvý z nich bol dominantne 

zameraný na mapovanie fragmentov historických šľachtických knižníc na Slovensku. Ako 

prvá vystúpila Mgr. Marcela Domenová, PhD. (IH FF PU v Prešove) s referátom Vybrané 

tlače – fragmenty zo 16. storočia v šľachtickej knižnici Szirmayovcov (hľadá sa Szirmay 

v Szirmayovi), po nej nasledovali Mgr. Mariana Čentéšová (IH FF PU v Prešove) s témou 

Tlače 17. storočia vo fonde Szirmayovskej knižnice; PaedDr. Slávka Kopčáková, PhD. 

(Inštitút estetiky, vied o umení a kulturológie FF PU v Prešove) s témou Šľachtická knižnica 

a hudobniny v pozostalosti rodu Pillerovcov v MV SR, Štátnom archíve v Prešove. 

Zaujímavým bolo i vystúpenie Mgr. Tomáša Januru, PhD. (Historický ústav SAV 

v Bratislave) a Mgr. Miriam Poriezovej, PhD. (Univerzitná knižnica Univerzity Komenského 

v Bratislave) s referátom „Starý kancionálik bez predku a konca“ – Alexander Benický 

z Príboviec a jeho knižnica. Blok uzavrel PaedDr. Patrik Derfiňák, PhD. (IH FF PU 

v Prešove) s témou Zaujímavé hospodárske tlače v historickej knižnici Zamoyských v Starej 

Ľubovni, ktoré sa dodnes fyzicky aj zachovali. 

 V druhom bloku vystúpila PhDr. Janka Petőczová, CSc. (Ústav hudobnej vedy SAV 

v Bratislave) s prednáškou Pramene knižnej kultúry na Spiši z obdobia raného novoveku 

a hudobná kultúra spišských miest; Mgr. Monika Bizoňová, PhD. (IH FF PU v Prešove) 

s príspevkom Knižnica Spišskej kapituly a jej pamiatky a Mgr. Annamária Kónyová, PhD. 

(IH FF PU v Prešove) s referárom Kalvínske bohoslužobné knihy vo východoslovenskom 

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

Valéria Pulenová (IH FF PU v Prešove) sa zamerala na problematiku Z dejín školských 

knižníc v Rožňave (Rímskokatolícke hlavné gymnázium a Evanjelické a. v. hlavné 

gymnázium) a doc. PhDr. Libuša Franková, CSc. (IH FF PU v Prešove) na tému Študentské 

knižnice na prešovskom kolégiu v 19. storočí. Mgr. Kamila Fircáková (SNM – Múzeum 

židovskej kultúry v Bratislave) predstavila Knižnice hornouhorského maďarského 

vzdelávacieho spolku (FMKE, 1883 – 1919) na východnom Slovensku. 
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 V treťom – poslednom bloku vystúpili PhDr. Ján Džujko, PhD. (IH FF PU v Prešove) 

s referátom Obraz ,,procesu poslovenčovania Prešova“ na stránkach východoslovenskej tlače 

v rokoch 1919 – 1920; ThLic. Michal Glevaňák (Univerzitná knižnica PU v Prešove) s témou 

Etnodiferenciácia Slovákov v rámci gréckokatolíckej cirkvi na pozadí prekladov liturgických 

textov do slovenčiny; PhDr. Henrieta Žažová, PhD. (Archív Pamiatkového úradu SR 

v Bratislave) s prednáškou Knižnice východného Slovenska v agende pamiatkových orgánov 

v rokoch 1919 – 1951. Na podujatí boli prezentované aj atuálne výskumy týkajúce sa 

osobností. Doc. PhDr. Nadežda Jurčišinová, PhD. (IH FF PU v Prešove) vystúpila s témou 

Prvý povojnový školský inšpektor na Šariši Pavol Gallo; Mgr. Lucia Šteflová (IH FF PU 

v Prešove) s referátom Kultúrno-osvetová činnosť manželov Gregorovcov v prvej polovici 20. 

storočia s dôrazom na východné Slovensko, a napokon Mgr. Luciána Hoptová, PhD. (IH FF 

PU v Prešove) s príspevkom Nikolaj Mazurkevič a jeho pôsobenie na východnom Slovensku. 

 Všetky bloky rokovania boli doplnené o diskusie, v ktorých dominovali otázky 

z oblasti pramennej bázy a ich dostupnosti. Vybrané referáty, ktoré odzneli na uvedenom 

podujatí, budú zaradené aj do pripravovaných zborníkov pod záštitou IH FF PU v Prešove. 

 

Mgr. Lucia Němcová, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


