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30. novembra a 1. decembra 2017 sa v priesto-
roch Osvetového centra vyšehradskej kultúry 
v Jelšave konala interdisciplinárna konferencia 
Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho 
sprístupňovanie, ktorú zorganizoval Ústav hu-
dobnej vedy a Ústav slovenskej literatúry Slo-
venskej akadémie vied a Creative Europe Desk 
Slovensko v spolupráci s Osvetovým centrom 
vyšehradskej kultúry Jelšava, mestom Jelšava 
a občianskym združením Quirinus. 

Konferencia bola rozdelená do dvoch častí. 
Prvá, odborná časť bola sústredená do úvod-
ných dvoch blokov zameraných na problema-
tiku manažmentu kultúry v regiónoch. Cieľom 
príspevkov bolo vymeniť si skúsenosti s pôso-
bením pri rozvoji regiónov.

Mariana Bárdiová (Ústav hudobnej vedy 
SAV) na základe skúseností z múzejníckej praxe 
a muzeologického bádania zhodnotila aktuálny 
stav legislatívneho prostredia, organizačného 
zastrešenia a odbornej prípravy pracovníkov pa-
mäťových a fondových inštitúcií. Július Barczi 
(SNM – Múzeum Betliar) hovoril o možnostiach 
spolupráce a o rozvoji regiónu Gemera a Malo-
hontu z pozície zástupcu štátnej inštitúcie. Pod-
robnejšie sa venoval spôsobu, akým prispieva 
kaštieľ v Betliari k rozvoju regiónu. O začiatkoch 
a pôsobení organizácie Nástupište 1 – 12 v To-
poľčanoch referovala Zuzana Godálová. Pred-
stavila zameranie organizácie na prezentáciu 
hudby a umenia ako takého a snahu podporo-
vať v danom priestore aj vzdelávacie aktivity 

žiakov. Andrej Štafura (Ústav hudobnej vedy 
SAV) hovoril o pôsobení Quirinus, o. z. na Ge-
meri. Priblížil úspešné projekty, ako napr. ob-
novu rotundy v obci Prihradzany. Zdôraznil, že 
práca združenia závisí od ochoty príslušných 
štátnych organizácii finančne podporiť budova-
nie kultúry v regióne. Odbornú časť konferencie 
uzavrel workshop programu Kreatívna Európa 
určený predovšetkým pre regionálnych kultúr-
nych pracovníkov. Natália Urblíková a Zuzana 
Duchová (Katedra kulturológie FiF UK, Brati-
slava; CED Slovakia) priblížili účastníkom pro-
ces tvorby projektového cyklu, pričom akcen-
tovali spôsob uplatnenia vedeckých poznatkov 
pri podpore regionálneho rozvoja.

Na druhej, vedeckej časti konferencie par-
ticipovali bádatelia z Ústavu slovenskej lite-
ratúry SAV, Ústavu hudobnej vedy SAV, His-
torického ústavu SAV, Jazykovedného ústavu 
Ľudovíta Štúra SAV, Katedry slovenskej lite-
ratúry a literárnej vedy FF UK, Ústavu biolo-
gických a ekologických vied UPJŠ Košice, Ka-
tedry drevených stavieb Drevárskej fakulty TU 
Zvolen a z Múzea Betliar. Rozdelená bola do 
piatich blokov. 

Úvodný blok otvoril príspevok Organový 
pozitív v Rímskokatolíckom kostole v obci Chyž-
né, v ktorom Andrej Štafura predstavil histó-
riu, stav, vlastnosti, možnosti rekonštrukcie 
a jej vplyvu na akustiku organu. O fujare, jej 
stavbe, pôvode, spôsobe vyludzovania tónu 
a mieste v pastierskej kultúre Gemera a Ma-
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lohontu predniesol Martin Čulík (Katedra dre-
vených stavieb Drevárskej fakulty TU, Zvolen) 
v príspevku Slovenské ľudové hranové aerofóny 
– fujara. Formou prezentácie výstavy Spomien-
ka na doc. PhDr. Alžbetu Güntherovú-Mayerovú 
predstavila Edita Kušnierová život a dielo tej-
to významnej výtvarnej historičky, pamiatkar-
ky, spoluzakladateľ ky slovenskej umenovedy.  

V prvom bloku druhého dňa konferencie 
Stanislav Kršňák a Róbert Slíž prezentovali his-
tóriu a aktuálny stav tristoročného zvona v Jel-
šave. V príspevku Jelšavský tristoročný jubilant 
podrobne opísali aj postupy starých majstrov 
pri odlievaní zvonov. Róbert Slíž priniesol na 
ukážku vlastnoručne odliaty zmenšený model 
zvona. Príspevok Silvie Lörinčíkovej (Múze-
um Betliar) Žofia Serédyová, pani hradu Krás-
na Hôrka nadväzoval na vlaňajšiu prezentáciu 
výsledkov mikrobiologického výskumu mumi-
fikovaných telesných pozostatkov Žofie Seré-
dyovej a bol zameraný na výsledky historického 
výskumu jej života (cca 1663 – 1710), ktorý sa 
viaže k Sedmohradsku a ku hradu Krásna Hôr-
ka. Problematike vzdelávania v regióne Geme-
ra a Malohontu sa venovala Valéria Pulenová. 
V príspevku Študenti z Gemera a Malohontu na 
rožňavskom Evanjelickom a. v. hlavnom gymnáziu 
v druhej polovici 19. storočia pozornosť upriami-
la na vývoj počtu študentov, ich zloženie podľa 
miesta pôvodu v rámci župy, konfesionalitu, 
ako aj na priblíženie významnejších študen-
tov gymnázia v sledovanom období. Príspevok 
Interregionálny výskum starších dejín hudobnej 
kultúry na Slovensku na príklade dvoch susedných 
regiónov Gemer-Malohont a Spiš Janky Petöczo-
vej (Ústav hudobnej vedy SAV) sa venoval kom-
paratívnemu predstaveniu súvislostí vo vývoji 
hudobnej kultúry v spomínaných regiónoch.

Ďalší blok sa začal priblížením života a die-
la poetky Nory Preusovej. Peter Tollarovič (Ka-
tedra slovenskej literatúry a literárnej vedy FF 
UK, Bratislava) v príspevku Básnická tvorba 
Nory Preusovej (95. výročie narodenia) predstavil 
jej životné osudy a analyzoval vybrané básne. 
Noru Preusovú, rodáčku z Ratkovej, priblížil 
ako jednu z najproduktívnejších poetiek štyri-
dsiatych rokov 20. storočia. Jej tvorbu uviedol 

v kontexte katolíckej moderny a spomenul aj 
jej nedávne znovuobjavenie prostredníctvom 
antológie ženskej poézie Potopené duše autor-
ky Andrey Bokníkovej. Cieľom príspevku Osud 
dialektologického spisu GEMERSKÉ  NÁREČIA 
I. – III. významného slovenského dialektológa a ja-
zykovedca Štefana Tóbika (1909 – 1969) Júlie 
Dudášovej (Prešovská univerzita, Prešov) bolo 
referovať o nájdení strateného dialektologic-
kého diela Štefana Tóbika, ktorý zomrel náhle 
v roku 1969. Jeho celoživotné dielo, priprave-
né do tlače, bolo za nevyjasnených okolnos-
tí nájdené po vyše 30 rokoch. V súčasnosti je 
kompletne zrevidovaná jeho prvá časť, ktorá 
má vyjsť v roku 2018, postupne sa pripravuje 
aj vydanie jeho zvyšných častí. Príspevok Da-
gmar Šimunovej (Jazykovedný ústav Ľudovíta 
Štúra SAV) Laické nárečové slovníky ako prostrie-
dok uchovania regionálneho kultúrneho dedič-
stva predstavil gemerské amatérske nárečové 
slovníky (knižné i internetové) na jednej strane 
ako publikácie bez ambície naplniť požiadavky 
vedeckého spracovania miestneho nárečia, na 
druhej strane ako významný zdroj materiálu 
z oblasti národného jazyka, tradičnej ľudovej 
kultúry či lokálnej histórie pre jazykovedcov, 
etnológov i historikov. Cieľom ich autorov bolo 
uchovať nárečie pre budúce generácie ako kul-
túrne dedičstvo predkov. 

Tretí blok otvorila Marianna Bárdiová, kto-
rá sa v príspevku Samuel Kollár (1769 – 1830) – 
učenec Malohontu zamerala na menej známe 
skutočnosti zo života a diela tejto významnej 
osobnosti. Martin Braxatoris (Ústav slovenskej 
literatúry SAV) v príspevku Šafárikova filozofia 
slovanských dejín  mapoval filozofické názory 
rodáka z Kobeliarova P. J. Šafárika, ktoré apli-
kujú východiská herderovských dejín huma-
nity na špecifický materiál slovanských dejín. 
Cieľom príspevku Marcely Bednárovej (His-
torický ústav SAV) Romantické aspekty tvorby 
Petra Kellnera-Hostinského bolo poukázať na 
málo prebádanú oblasť Kellnerových prác, kto-
rá vypovedá o jeho hlbokom záujme o umenie, 
mystiku a ľudskú psychiku. Ide o dielo, ktoré 
napísal v druhej polovici 19. storočia a ktoré 
zostalo nepovšimnuté ako jeho súčasníkmi, 



83tak aj dnešnými bádateľmi. Príspevok Marce-
la Uhrina (Ústav biologických a ekologických 
vied PriF UPJŠ, Košice) Botanický a zoologický 
odkaz polyhistora Gustáva M. Reussa prezentoval 
prínos vedeckej práce jednej z najvýznamnej-
ších slovenských osobností 19. storočia, lekára, 
národopisca, botanika, historika a etnografa 
Gustáva M. Reussa, pre botanický a zoologic-
ký výskum. Spomenul aj iné vedecké záujmy 
z rozsiahleho diapazónu bádateľskej činnosti 
tohto autora.

Štvrtý, záverečný blok konferencie patril 
prezentáciám z literárneho výskumu. Petra 
Rusňáková (Ústav slovenskej literatúry SAV) 
v príspevku K žánrovej problematike cestopisov 
a memoárov 17. a 18. storočia na príklade tex-
tov Mateja Bahila, Jána Simonidesa a Tobiáša 
Masníka predstavila žáner cestopisov a memoá- 

rov v kontinuite ich dejinného vývoja. Spôsob 
prežívania zbožnosti v evanjelickej komuni-
te priblížila Timotea Vráblová (Ústav sloven-
skej literatúry SAV) v príspevku Práca a zbož-
nosť v predstave Martina Laučeka. V príspevku 
Fenomén františkánstva v slovenskej literatúre 
Katarína Štafurová (Ústav slovenskej literatú-
ry SAV) spracovala literárnu tvorbu františkán-
skych autorov salvatoriánskej proveniencie, do 
ktorej patril aj dnes už neexistujúci rožňavský 
františkánsky kláštor. Zamerala sa na vianoč-
nú pieseň Paulina Bajana Od Betlema neďale-
ko (Beckovský slovenský spevník) a Edmunda 
Paschu Menalka a Dameta (Prosae pastorales).

Vzhľadom na interdisciplinárny charakter 
konferencie predstavuje toto podujatie pod-
netný počin smerujúci ku komplexnému ucho-
peniu kultúrneho dedičstva regiónu. 

Mgr. Petra Rusňáková
Ústav slovenskej literatúry SAV
Konventná 13
811 03 Bratislava
Slovenská republika
e-mail: petra.rusnakova@savba.sk

z v
ed

ec
ké

ho
 ži

vo
ta


