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6. - 8. novembra 2007
vedeckú konferenciu na tému:

Cirk evné kniž n ic e – ich funkc ie a vý zna m
v d ej in ách
Duchovná kultúra je imanentnou súčasťou historického vývoja a v modernej historickej vede sa táto
axióma odráža čoraz väčším priestorom vyhradeným pre skúmanie a spracovávanie jednotlivých
aspektov dejín duchovnej kultúry. V našom geopolitickom priestore je tento záujem prirodzene
znásobený aj snahou o nadviazanie prerušenej kontinuity výskumu tejto oblasti z období
predchádzajúcich.
V tematickom zameraní pripravovanej konferencie sledujúcom výskum cirkevných dejín, dejín
vzdelanosti i dejín knižnej kultúry nachádzame prienik hneď troch podstatných sfér duchovnej kultúry,
ktoré svojím významom ovplyvňovali a determinovali, resp. ovplyvňované a determinované boli aj
politickými dejinami. Takýmto fenoménom sú aj historické cirkevné knižnice, ktoré predstavujú
zaujímavý a informačne bohatý objekt historického výskumu. Z hľadiska praxe sa v spojitosti s nimi
vynára aj otázka ich ďalšieho poslania, resp. ich sprístupňovania a využívania pre vedecké
a pedagogické aktivity.
Vychádzajúc z týchto intencií sa organizátori konferencie rozhodli ponúknuť priestor pre analytické
i syntetické vstupy sledujúce uvedené nosné línie dejín duchovnej kultúry a umožniť vedeckú diskusiu
nad dosiahnutými výsledkami, ďalším smerovaním výskumu v tejto oblasti i nad praktickými
otázkami uchovávania, prezentácie a využívania kultúrneho dedičstva historických cirkevných knižníc
v modernej dobe.
Okruhy konferencie sledujú načrtnuté problémové oblasti:
● kniha a duchovná kultúra ● dejiny cirkevnej vzdelanosti a školstva ● dejinné okolnosti vzniku
a fungovania cirkevných knižníc ● vplyv cirkevných inštitúcií na rozvoj vzdelanostnej úrovne
regiónu
●
cirkevné
knižnice
a ich
ideové
pôsobenie
●
problematika

spracovávania, rekonštrukcie a sprístupňovania historických knižných fondov cirkevných
knižníc (situácia po reštitúciách cirkevných majetkov) ● metodika a metodológia výskumu,
pasportizácie a popisu historických knižných fondov cirkevných knižníc ● ochrana
a digitalizácia historických knižných fondov cirkevných knižníc ● funkčnosť historických
cirkevných knižníc pre súčasné potreby školstva, vedy a výskumu ●
Privítame príspevky, ktoré obohatia, resp. doplnia uvedené tematické okruhy a dopomôžu
k dosiahnutiu proklamovaných cieľov konferencie. Zámerom konferencie je osloviť odborníkov nielen
z oblasti histórie, ale i knihovedy a cirkevného života a ponúknuť tak priestor aj pre interdisciplinárne
poňatie načrtnutých problémových okruhov. V týchto intenciách očakávame aj návrhy tém Vašich
príspevkov, s ktorými by ste chceli prispieť k naplneniu cieľov konferencie.
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NÁVRATKA
Meno a priezvisko, titul

Adresa zamestnávateľa

Pracovné zaradenie
Telefón
Fax
E – mail
Adresa pre doručovanie
pošty

Názov príspevku

Krátka anotácia

Záujemcov o aktívnu účasť na konferencii prosíme, aby poslali prihlášku s uvedením názvu
príspevku a s krátkou anotáciou do 28. februára 2007. Texty príspevkov budú publikované
v pripravovanom recenzovanom zborníku. Bližšie informácie o ubytovaní a pozvánku
s programom zašleme účastníkom v priebehu marca 2007.
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