100. výročie vypuknutia 1. svetovej vojny (28. júl 2014)

Divadelný ústav Bratislava
PUBLIKÁCIE
pod pracovným názvom Vojnová a povstalecká téma v slovenskej dráme – dvojzväzkový
zborník hier s tematikou 1. a 2. svetovej vojny a SNP v slovenskej dráme – vznikajú pri
príležitosti dvoch významných výročí v roku 2014: 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej
vojny a 70 rokov od vypuknutia SNP. Dve publikácie v spoločnom obale budú obsahovať
divadelné hry viacerých slovenských dramatikov v širokom časovom rozpätí – od obdobia
1. svetovej vojny až po 90. roky minulého storočia. Zámerom publikácie je poskytnúť obraz
o tom, ako slovenská dráma tematizovala spomínané historické udalosti v rôznych politických
systémoch. Každý zväzok bude obsahovať divadelné hry, stručný medailón autorov, údaje
o inscenovaní a bibliografiu článkov o hre a inscenáciách.
Termín: september 2014, slávnostná prezentácia publikácií bude v Banskej Bystrici počas
Medzinárodného divadelného festivalu Bábkarská Bystrica

Hudobné centrum Bratislava
OPERNÝ RECITÁL
s klavírnym sprievodom
Termín: 3. štvrťrok 2014, Taliansko, Malta
KONCERT
Uvedenie nového diela slovenskej skladateľky Iris Szeghyovej Ľudstvo podľa básne
rakúskeho poeta Georga Trakla (100. výročie úmrtia básnika), na festivale Varšavská jeseň.
Termín: jeseň 2014, celý projekt je v štádiu rokovania medzi Hudobným centrom a festivalom
Varšavská jeseň
Literárne informačné centrum Bratislava
PREZENTÁCIA
Festival Sarajevská zima 2014
Prezentácia autorov, ktorí vo svojich dielach reflektujú udalosti 1. svetovej vojny.
Termín: 1. štvrťrok 2014, Sarajevo
KNIHA ŽIVÝ BIČ
Preklad knihy do anglického jazyka – vydanie významného diela slovenskej literatúry
s tematikou reflektujúcou udalosti 1. svetovej vojny.
Termín: rok 2014

Múzeum Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici
PRIPOMENUTIE SI 100. VÝROČIA 1. SVETOVEJ VOJNY
Vzdelávací program pre študentov základných a stredných škôl.
Termín a miesto realizácie: november 2014, kinosála Múzea SNP v Banskej Bystrici
SPOMIENKOVÉ STRETNUTIE VENOVANÉ 100. VÝROČIU 1. SVETOVEJ VOJNY
- uskutoční sa po oficiálnom položení vencov k pamätníku obetí 1. svetovej vojny v Banskej
Bystrici – mestskej časti Rudlová v spolupráci so Zväzom vojakov SR - Klubom vojnových
veteránov Banská Bystrica.
Termín a miesto realizácie: 11. november 2014, kinosála Múzea SNP v Banskej Bystrici
ODHALENIE PAMÄTNÍKA VOJNOVÝM OBETIAM
Múzeum SNP v rámci revitalizácie a rekonštrukcie priľahlého areálu plánuje k 100. výročiu
1. svetovej vojny odhaliť pamätník vojnovým obetiam, ktorý sa bude nachádzať na centrálnej
osi vstupu do Pamätníka SNP. Areál sa tak okrem skanzenu stane aj spomienkovým
miestom, symbolizujúcim poctu všetkým vojnovým obetiam. Pri realizácii budú využité
súčasné architektonické prvky s rešpektovaním autorských práv aktuálneho riešenia.
Termín a miesto realizácie: Pamätník bude slávnostne odhalený 11. novembra 2014 v areáli
Múzea SNP pri príležitosti Svetového dňa vojnových veteránov
Pamiatkový úrad SR
Projekt 100 ROKOV OD VYPUKNUTIA 1. SVETOVEJ VOJNY - OBNOVA
SPOLOČNEJ PAMÄTE – ČESKÍ, MAĎARSKÍ, POĽSKÍ A SLOVENSKÍ
HRDINOVIA 1. SVETOVEJ VOJNY. CINTORÍNY VÝCHODNÉHO FRONTU.
V nadväznosti na prehliadku haličských cintorínov z 1. svetovej vojny, organizovanú
Medzinárodným centrom kultúry Krakov, a s prihliadnutím na blížiace sa 100. výročie
vypuknutia 1. svetovej vojny, navrhuje projekt, ktorý by vo svojej prvej fáze vytvoril
základný rámec spolupráce zameranej na obnovu vybraných cintorínov východného frontu
1. svetovej vojny (Luzna-Pustki, Malastowska, Gorlice, Przemysl).
Počas tejto fázy navrhuje usporiadanie konferencie a terénnych prieskumov zameraných na
posúdenie stavu zachovania uvedených cintorínov, potreby ich rekonštrukcie a naplánovania
potenciálnych
ďalších
súčastí
tohto
projektu
(rekonštrukčné
práce
na
pomníkoch/pamätníkoch, organizovanie školských exkurzií, slávnostné podujatia
pripomínajúce význam bitky pri Gorliciach).
V dlhodobom horizonte by projekt pokračoval na úrovni strategického grantu
z Medzinárodného vyšehradského fondu vytvorením výstavy podľa najvyšších súčasných
štandardov, ktorá bude prezentovaná vo viacerých európskych štátoch. Ďalšie sprievodné
podujatia (filmy, prezentácie) môžu byť organizované zároveň s výstavou. Táto výstava ešte
skvalitní doterajšiu dobrú spoluprácu krajín V4, ktorá je protikladom konfliktov 1. svetovej
vojny.
Projektovými partnermi môžu byť: Medzinárodné centrum kultúry, Krakov a Mestské
zastupiteľstvo mesta Gorlice, Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, Bratislava, Ministerstvo
kultúry Českej republiky/Národný pamiatkový ústav, Praha, Národné centrum Gyulu Forstera
pre manažment kultúrneho dedičstva, Budapešť
Termín: rok 2014

Slovenská filharmónia
KONCERT VLADIMÍR GODÁR: QUERELA PACIS
oratórium pre soprán, alt, bas, miešaný zbor a orchester. Účinkujú: Solamente naturali, Vocale
Solamente naturali, Miloš Valent – umelecký vedúci, Hilda Gulyásová – zbormajsterka,
Andrew Parrott – dirigent, Emily van Evera – soprán, Petra Noskaiová – alt, Tomáš Šelc –
bas.
Slovenský skladateľ Vladimír Godár je jednou z najvýznamnejších osobností slovenskej
hudobnej kultúry – bol ocenený mnohými prestížnymi cenami vrátane Medzinárodnej
vyšehradskej ceny za podporu a rozvoj spolupráce krajín Vyšehradskej skupiny v oblasti
kultúry. Protivojnové oratórium Querela pacis je inšpirované dielom Erazma Rotterdamského,
obsahuje humanistické posolstvo namierené proti vojnám, ktoré je vyjadrené veľmi
komunikatívnym spôsobom. Dielo bolo nahraté v roku 2010 a vzbudilo mimoriadnu
pozornosť. Jeho koncertné uvedenie v medzinárodnom obsadení na mimoriadnom koncerte
Slovenskej filharmónie bude jednou z najväčších udalostí hudobnej sezóny.
Termín: 30. apríl 2014, Koncertná sieň SF

KONCERT
Slovenský filharmonický zbor - kantáta Ľudstvo slovenskej skladateľky Iris Szeghyovej podľa
básne rakúskeho poeta Georga Trakla (100. výročie úmrtia básnika), spoluúčinkuje Štátny
komorný orchester Žilina.
Termín: 20. – 21. marec 2014, Koncertná sieň SF

KONCERT
Otvorenie 50. ročníka Bratislavských hudobných slávností, Slovenská filharmónia a dirigent
Emmanuel Villaume uvedú dielo gruzínskeho skladateľa Giju Kančeliho Warzone, ktoré
autor napísal ako spomienku na vojnové udalosti.
Termín: 26. september 2014
KONCERT
Slovenský komorný orchester uvedie diela slovenských a svetových skladateľov
s protivojnovou tematikou.
Termín: august – september 2014, Bratislava, Banská Bystrica
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
VÝSTAVA 100. VÝROČIE 1. SVETOVEJ VOJNY
Výstava dokumentov z knižničného fondu SKN a informačný panel na uvedenú tému, zámer
výstavy - poskytnutie základných informácií o 1. svetovej vojne, ako aj ponuka a prezentácia
dokumentov z knižničného fondu SKN súvisiacich s uvedenou problematikou.
Cieľová skupina – čitatelia SKN so zameraním na mladú generáciu nevidiacich, slabozrakých
a inak zdravotne znevýhodnených žiakov a študentov.
Termín: jún – júl 2014

ČITATEĽSKÁ BESEDA REGIÓN SPIŠA V KONTEXTE 1. SVETOVEJ VOJNY
zameraná na poskytnutie základných reálií z uvedeného obdobia historikom doc. Ivanom
Chalupeckým, s dôrazom na dianie v spišskom regióne. Ceľová skupina – čitatelia SKN so
zameraním na mladú generáciu nevidiacich, slabozrakých a inak zdravotne znevýhodnených
žiakov a študentov.
Termín: jún 2014
Slovenská národná knižnica v Martine
1. Slovenská národná knižnica (SNK) sa v októbri 2013 stala národným partnerom
európskeho projektu Europeana Collections 1914 -1918. Cieľom projektu je vytvoriť
digitálnu zbierku materiálov týkajúcich sa 1. svetovej vojny zo zbierok národných knižníc
a ďalších partnerov, ktorých štáty stáli v konflikte na opačných stranách (partnermi sú
napríklad Berlínska štátna knižnica, Francúzska národná knižnica, národné knižnice Talianska
v Ríme a vo Florencii, Kráľovská belgická knižnica, Britská knižnica, Rakúska národná
knižnica, Srbská národná knižnica) a zdôrazniť tak význam tejto vojny pre budovanie
spoločnej európskej identity. V rámci projektu sa sprístupní online 400 000 unikátnych
objektov, z ktorých mnohé boli doteraz prístupné len bádateľom v študovniach, čím
sa umožní zhromaždiť na jednom mieste materiál, ktorý bude nanovo interpretovať skúsenosť
európskych národov z rokov 1914 – 1918. SNK prispeje rozsiahlou zbierkou slovenských
periodík z obdobia 1. svetovej vojny, autentickými fotografiami zo svojho Literárneho
archívu a aj rukopisom Hviezdoslavových Krvavých sonetov.
2. SNK je národným partnerom projektu Europeana 1914 – 1918, ktorého cieľom je
prostredníctvom osobných príbehov a rôznych osobných predmetov, ako sú napríklad
fotografie, denníky či listy, dotvoriť mozaiku vojnových udalostí a ukázať, ako 1. svetovú
vojnu prežívali ľudia a ich rodiny na území terajšieho Slovenska. Počas šiestich, tzv. zberných
dní, ktoré sa konali v Bratislave 29. a 30. 11. 2013 v Univerzitnej knižnici, v Košiciach 6. a 7.
12. 2013 v Štátnej vedeckej knižnici a v Martine 13.a 14. 12. 2013 v Slovenskej národnej
knižnici, mohli všetci tí, ktorí majú doma odložené rôzne predmety viažuce sa k 1. svetovej
vojne, prísť a doniesť tieto predmety, ktoré sa nafotili a vložili spolu s popisom a súvisiacim
príbehom na webovú stránku, aby sa o nich dozvedela celá Európa a celý svet. Slovenská
kampaň sa začala tlačovou konferenciou 19. 11. 2013 v priestoroch Univerzitnej knižnica
v Bratislave a bola pripravená v spolupráci s ďalšími partnermi projektu – nadáciou
Europeana, Oxfordskou univerzitou a nemeckým Historickým výskumným inštitútom Facts
& Files.
VÝSTAVA OBRAZ 1. SVETOVEJ VOJNY V SLOVENSKEJ LITERATÚRE
Súčasť projektu Múzeum v čase - čas v múzeu. Príbeh predmetu z roku 1914 (spoločný
pilotný projekt v spolupráci so Zväzom múzeí na Slovensku pri príležitosti 100. výročia
1. svetovej vojny - Jozef Gregor Tajovský a Janko Jesenský ako účastníci 1. svetovej vojny).
Termín: rok 2014 v Literárnom múzeu SNK

Slovenská ústredná hvezdáreň Hurbanovo
POSTEROVÁ VÝSTAVA MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
Termín: 15. júl 2014 – 15. august 2014
Miesto konania: vstupné priestory stálej muzeálnej expozície Múzea Mikuláša KonkolyThegeho pri SÚH v Hurbanove
Slovenské národné divadlo
MEDZINÁRODNÝ DIVADELNÝ PROJEKT 1914
Národné divadlo Praha uvedie v koprodukcii so SND Bratislava Projekt 1914 v réžii ikony
moderného divadla Roberta Wilsona. Pôjde o originálny projekt venovaný 100. výročiu
vypuknutia 1. svetovej vojny na motívy hry Karla Krausa Posledné dni ľudstva a knihy
Jaroslava Haška Osudy dobrého vojaka Švejka. ND Praha ponúklo SND účasť jedného herca
(tvorcovia si vybrali Jána Koleníka) a reprízy predstavenia v Bratislave. O hosťovanie
inscenácie Projektu 1914 už prejavili záujem divadlá v Linzi, Porte, Karlsruhe a vo
Francúzsku.
Termín: apríl – máj 2014 premiéra v Prahe, 28. október 2014 prvé predstavenie v Bratislave
Slovenské národné múzeum
VÝSTAVA O KOMPLEXE JURKOVIČOVÝCH VOJENSKÝCH CINTORÍNOV
Hlavní organizátori: Múzeum sepulchrálnej kultúry v Kasseli, MK SR, Slovenské národné
múzeum – Historické múzeum, Spolok architektov Slovenska, MZVaEZ SR - ZÚ a SI Berlín
Partneri: Slovenská národná galéria, Slovenský národný archív, MV SR, MO SR, Vojenský
historický ústav
Kurátorka výstavy a autor katalógu: Doc. PhDr. Dana Bořutová, PhD.
Námet: Témou výstavy je smútok, útecha a sila v ťažkých časoch. Výstava bude venovaná
postojom ľudí (aj politikov), akým spôsobom spracúvali traumu mŕtvych a ranených otcov,
manželov a synov, najmä civilné obyvateľstvo v zázemí. Jurkovičova výstava bude v tomto
kontexte ilustráciou toho, že aj v dramatickom čase vojny sa dbalo na dôstojnú rozlúčku
a miesto posledného odpočinku padlých. Vojenské cintoríny prirodzeným spôsobom
pracovali s témou, že obeť nebola márna, istým spôsobom smrť na bojisku glorifikovali.
Výstava bude zahŕňať textovú časť od autorky výstavy, pôvodné fotografie cintorínov, ktoré
Jurkovič postavil, ako aj fotografie dokumentujúce ich prípravu, originály výkresov
(fotografie a výkresy vlastní SNA) a makety (vlastní SNG).
Termín a miesto realizácie:
máj – jún 2014, SNM-Historické múzeum, Bratislavský hrad, Slovensko
júl – september 2014, Múzeum sepulchrálnej kultúry v Kasseli, Spolková republika Nemecko
Výstava v redukovanej podobe bude reprízovaná aj v iných európskych mestách – napr.
v roku 2015 v Krakove, záujem prejavil aj zastupiteľský úrad SR v Ľubľane, Belehrade.
Reprízovanie výstavy v iných mestách v roku 2015 je predmetom ďalších rokovaní.
Výstava má byť finančne zabezpečená ako prioritný projekt na rok 2014 - zahraničné
aktivity.

DOKUMENTAČNO-VÝSTAVNÝ PROJEKT RODINNÉ PRÍBEHY Z PRVEJ
SVETOVEJ VOJNY
Hlavný organizátor: Slovenské národné múzeum – Múzeum kultúry Maďarov na Slovensku
Partneri: cca 20 múzeí zo Slovenska, zahraniční partneri z Maďarska
Námet: Úlohou projektu je zmapovanie a digitalizácia dokumentov, fotografií, pamiatkových
predmetov, dokumentovanie lokálnych, rodinných príbehov z obdobia 1. svetovej vojny na
území Slovenska. Projekt bude realizovaný v spolupráci s inými vedeckými a muzeálnymi
inštitúciami zo Slovenska, ako aj so zahraničnými partnermi s cieľom vytvoriť spoločnú
online databázu dokumentov, fotografií, pamiatkových predmetov, ktoré sa nachádzajú
v zbierkach týchto inštitúcií predovšetkým z územia Slovenska a z obdobia 1. svetovej vojny.
Súčasťou projektu je aj pripravovaná mediálna kampaň, ktorá prostredníctvom regionálnych
a celoslovenských printových a internetových médií má osloviť občanov, aby sa zapojili do
projektu, a priniesli do múzeí predmety a dokumenty, ktoré tam budú digitalizované
a následne zaznamenané v databáze.
Cieľom projektu je vytvorenie online databázy dokumentov, fotografií, predmetov z obdobia
1. svetovej vojny s interaktívnou mapou ako aj vytvorenie modernej interaktívnej putovnej
výstavy, v rámci ktorej budú prezentované výsledky projektu v súvislosti s obdobím
1. svetovej vojny a ktorá bude prezentovaná v priestoroch partnerských inštitúcií na
Slovensku a v zahraničí.
Príprava projektu: september 2013 – december 2013
Realizácia projektu január 2014 – december 2014
Príprava katalógu: jún- júl 2014
Prezentácia výstavy v SNM-MKMS: júl- október 2014
Spustenie online databázy: júl 2014
Putovanie výstavy: november 2014 – september 2015
VÝSTAVA PRVÁ SVETOVÁ VOJNA V DOKUMENTOCH
Hlavný organizátor: Slovenské národné múzeum – Historické múzeum, Slovenský národný
archív, Vojenský historický ústav
Partneri: MK SR
Námet: Cieľom výstavy je priblížiť 1. svetovú vojnu prostredníctvom originálnych
dokumentov, ktoré predstavia základné etapy 1. svetovej vojny od jej predohry (atentát na
následníka trónu Františka Ferdinanda), cez jej vyhlásenie až po skončenie vojny v roku 1918.
Originálne dokumenty budú doplnené sprievodnými textami na paneloch. Detaily realizácie
výstavy sú ešte predmetom rokovania medzi partnermi výstavy.
Termín realizácie: júl – august 2014, Bratislavský hrad
KONCERT Z DIEL Z 1. TRETINY 20. STOROČIA
Koncert so zameraním na diela do roku 1920 zo zbierkového fondu SNM – Hudobného
múzea.
Termín: október – november 2014, Bratislava
VÝSTAVA KEĎ MLČIA MÚZY
Osobnosti účastníkov 1. svetovej vojny vo vzťahu k regiónu Turca
Organizátor: SNM – Múzeá v Martine – Múzeum kultúry Čechov
Termín: október 2014
BOJE V KARPATOCH V ROKOCH 1914 – 1915
Beseda o bojoch na území severovýchodného Slovenska určená pre žiakov.
Termín: marec – apríl 2014, SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku

VÝSTAVA 1. SVETOVÁ VOJNA VO FOTOGRAFII
Výstava dobových fotografií.
Termín: september 2014, SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku
SÚŤAŽ PRE MLÁDEŽ KARPATSKÝCH NEMCOV V ROKOCH 2014 – 2018
Zber materiálov a publikovanie fotografií, listov, máp a predmetov, ktoré zobrazujú udalosti
1. svetovej vojny a život v karpatskonemeckých rodinách.
Hlavný organizátor: SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov a Karpatskonemecký
spolok na Slovensku
Termín: rok 2014, SNM – Múzeum kultúry karpatských Nemcov Bratislava
Slovenské technické múzeum v Košiciach
SEMINÁR 1. SVETOVÁ VOJNA A LETECTVO
Odborné prednášky a prezentácie sa budú dotýkať tém: Letectvo v období 1. svetovej vojny,
Pokroky v letectve, strojárstve, vývoji a výrobe materiálov - paradox vojny a napredovanie
vybraných priemyselných odvetví, 1. svetová vojna a spoločnosť.
Hlavný organizátor: STM - Múzeum letectva Košice
Spoluorganizátori: VHÚ - Vojenské historické múzeum Piešťany a TU - Letecká fakulta
Košice
Cieľová skupina: odborná verejnosť, medzinárodná účasť
Predbežný termín: júl 2014, STM - Múzeum letectva Košice
NOC MÚZEÍ 2014
V rámci každoročnej iniciatívy La Nuit européene des musées je v sídle STM Košice
a v STM - Múzeu letectva pripravované invenčne poňaté prezentačné podanie problematiky vojna, veda a technika. V priestoroch sídla múzea a na Hlavnej ulici v Košiciach bude
inštalovaná replika lietadla Spad, artefakty a rekonštrukcie bojových akcií. Oproti tomu
zdanlivú bezstarostnosť a luxus života aj počas vojny mimo bojovej zóny bude interpretovaný
voľnou inštaláciou výberu veteránskych automobilov, vrátane ukážkových jázd po Hlavnej
ulici v Košiciach. V sprievodných aktivitách STM plánuje realizovať ukážky rozpracovaného
konzervovania a reštaurovania zbierkových predmetov z obdobia 1914 - 1918.
Cieľová skupina: široká verejnosť
Termín: 17. máj 2014, STM Košice a STM - Múzeum letectva Košice
ÚČASŤ NA KAMPANI MÚZEUM V ČASE - ČAS V MÚZEU
STM sa prihlásilo ku kampani organizovanej Zväzom múzeí na Slovensku, ktorá obsahuje
dve hlavné aktivity:
Prvou je sústredenie informácií o aktivitách k 1. svetovej vojne, resp. obdobiu okolo r. 1914
a vydanie spoločného propagačného materiálu a databázy podujatí organizovaných múzeami
k tomuto výročiu (rozšírené aj o podujatia v ČR).
Druhou aktivitou je zámer vydania reprezentatívnej publikácie s výberom zbierkových
predmetov v múzeách na Slovensku so vzťahom k 1. svetovej vojne alebo obdobiu 1914 1918. S podtitulom Predmet - nositeľ príbehu bude touto formou prezentovaný výber
predmetov kultúrnej hodnoty z fondov múzeí s priamou väzbou na danú tému.

STM spracuje podklady o dvoch zbierkových predmetoch z obdobia 1914 - 1918 s nepriamou
väzbou na 1. svetovú vojnu, s miestom pôvodu a miestom používania v danom období na
území Slovenska.
Slovenský filmový ústav
DVD NOSIČ S FILMOM ŠTYRIDSAŤŠTYRI
k téme 100. výročia vypuknutia 1. svetovej vojny vydal SFÚ, s podporou MK SR, DVD nosič
s filmom Štyridsaťštyri (režisér Paľo Bielik) s titulkami v šiestich jazykových verziách
(angličtina, francúzština, maďarčina, nemčina, ruština, španielčina). DVD bude poskytnuté
všetkým Slovenským inštitútom a zastupiteľským úradom Slovenskej republiky v zahraničí,
ktoré ho môžu využívať pri svojich spomienkových podujatiach.
Termín: rok 2014
DVD NOSIČ S FILMOM SIGNUM LAUDIS
v súvislosti so 100. výročím vypuknutia 1. svetovej vojny pripravuje SFÚ vydanie DVD
nosiča s filmom Signum Laudis (režisér Martin Holý) a jeho distribúciu do Českej republiky.
Termín: rok 2014
Štátna filharmónia Košice
KONCERT
Štátnej filharmónie Košice v rámci festivalu Košická hudobná jar k 100. výročiu vypuknutia
1. svetovej vojny.
Termín: 30. apríl 2014, Dom umenia Košice
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
VÝSTAVA PRVÁ SVETOVÁ VOJNA V SLOVENSKEJ A SVETOVEJ
LITERATÚRE
Tematická výstava diel z fondov Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, v ktorých
spisovatelia zobrazujú utrpenie vojakov i civilného obyvateľstva a vyjadrujú túžbu po mieri.
Vojna ovplyvnila našu aj svetovú literatúru. Všetky tieto diela majú spoločný podtext: odpor
voči vojne a zobrazenie jej nezmyselnosti.
Termín: máj – september 2014, ŠVK v Banskej Bystrici
REMEMBRANCE DAY ( POPPY DAY) - ČERVENÉ MAKY
Prednáška Johna Skeltona k sviatku, ktorý sa nazýva inak aj Sviatok veteránov
(11. november), počas ktorého ľudia nosia pripevnené na viditeľnom mieste červené maky
a takýmto spôsobom dávajú najavo svoju úctu tým, ktorí sa zapojili do bojov vo svetových
vojnách. Tieto jednoduché červené kvety rástli na hroboch vojakov 1. svetovej vojny a dnes
sú symbolom ich preliatej krvi.
Termín: september 2014, ŠVK v Banskej Bystrici

KAMPAŇ MÚZEUM V ČASE, ČAS V MÚZEU
Zapojenie sa do kampane, ktorá štartuje v roku 2014 pilotným projektom s názvom Príbeh
predmetu na tému výročia začiatku 1. svetovej vojny. Cieľom tohto projektu je vzájomné
propagačné previazanie aktivít múzeí v rámci Slovenska, viažucich sa k oblasti dokumentácie
20. storočia a zvýšenie motivácie k organizácii ďalších aktivít, ktoré sa spájajú s rokom 1914
(v rodinách našich predkov, vojakov, obyvateľov miest, dedín a pod). Súhrn aktivít
prihlásených múzeí bude prezentovaný v spoločnom propagačnom materiáli Zväzu múzeí na
Slovensku.
Prihlásenie jedného zbierkového predmetu zodpovedajúceho téme projektu so zaslaním
dokumentácie – fotografie a súvisiaceho príbehu. Výber najkrajších a najzaujímavejších
predmetov a ich príbehov bude uverejnený v reprezentačnej publikácii Zväzu múzeí na
Slovensku.
Termín: rok 2014, ŠVK v Banskej Bystrici
SAMUEL ŠTÚR A JEHO AUTENTICKÝ ZÁPISNÍK Z 1. SVETOVEJ VOJNY
Prezentácia autentického zápisníka vojaka z frontu 1. svetovej vojny s výkladom
o historických udalostiach spred 100 rokov.
Termín: 4. apríl 2014, ŠVK v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA
1. SVETOVÁ VOJNA A VÝCHODNÉ
SLOVENSKO
Konferenciu organizuje - ŠVK v Košiciach v spolupráci s Klubom vojenskej histórie Beskydy
Humenné, Vojenským historickým ústavom a Katedrou histórie FF UPJŠ.
Termín: 28. jún 2014, ŠVK v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum
PANELOVÁ VÝSTAVA 1. SVETOVÁ VOJNA A VÝCHODNÉ SLOVENSKO
Výstava pripravená z dokumentov ŠVK v Košiciach, Klubu vojenskej histórie Beskydy
z Humenného a súkromných zbierok.
Termín: 28. jún 2014, ŠVK v Košiciach, Kultúrno-vzdelávacie centrum
VYDANIE ZBORNÍKA VÝCHODNÉ SLOVENSKO NA POZADÍ 1. SVETOVEJ
VOJNY
Zborník z medzinárodnej konferencie.
Termín: rok 2014
Štátna vedecká knižnica v Prešove
VÝSTAVA ROK 1914 ZMENIL SVET – 100 ROKOV OD VYPUKNUTIA 1.
SVETOVEJ VOJNY
Výstava dokumentov, ktoré sa nachádzajú v knižničnom fonde ŠVK v Prešove.
Termín: júl - august 2014

VEDECKÁ KONFERENCIA
KNIŽNÁ KULTÚRA SLOVENSKA KONCOM
19. A ZAČIATKOM 20. STOROČIA (východné Slovensko – pamiatky – osobnosti –
udalosti) Konferencia tematicky zameraná najmä na obdobie 1. svetovej vojny.
Termín: september 2014
Štátny komorný orchester Žilina
KONCERT
k 100. výročiu vypuknutia 1. svetovej vojny.
Účinkuje: ŠKO, dirigent Leoš Svárovský
Termín: 10. august 2014, Dom umenia v Piešťaňoch
Univerzitná knižnica v Bratislave
Univerzitná knižnica v Bratislave spolupracuje na celoeurópskom projekte Europeana 19141918, ktorého cieľom je zbierať na Slovensku memorabílie a príbehy z obdobia tzv. Veľkej
vojny (1914-1918). Koordinátorom tohto európskeho projektu na Slovensku je Slovenská
národná knižnica v Martine.
VÝSTAVA 1. SVETOVÁ VOJNA – VEĽKÁ TRAGÉDIA ĽUDSTVA
Výstava dobových tlačených dokumentov najmä periodík, listových materiálov a kníh, jej
súčasťou bude exponovaná beletristická literatúra s tematikou 1. svetovej vojny.
Cieľ podujatia: dobová reflexia témy z dokumentárneho pohľadu ako aj v dobovom
umeleckom kontexte.
Termín konania: jún 2014, Barokové nádvorie UKB Bratislava
OBČAN V 1. SVETOVEJ VOJNE
Prednáškový seminár pripravený v spolupráci s Historickým ústavom SAV spojený
s prezentáciou výsledkov digitalizácie memorabilií v rámci projektu Europeana 1914 – 1918
na Slovensku.
Termín: september 2014

Zmena programu vyhradená. Aktuálne informácie o podujatiach sú uverejnené na webových
sídlach jednotlivých organizátorov podujatí.

