MEDZINÁRODNÁ

KONFERENCIA

NITRA 2009
SLOVENSKÁ REPUBLIKA

FORUM SLAVICA
Medzinárodná popularizačná konferencia

Názov podujatia: FORUM SLAVICA
Téma pre rok 2009: Slovania: téma aktuálna
Miesto konania: Veľká dvorana v Ponitrianskom múzeu,
1. poschodie, Štefánikova trieda 1
949 01 NITRA, Slovenská Republika
Dátum a čas:

2. júla 2009, začiatok o 9.00 hod.

Organizátor:

Občianske združenie SLAVICA
Botanická 1, NITRA 949 01
Slovenská Republika
www.slavica.sk, slavica@slavica.sk

Popularizačná konferencia Fórum Slavica sa uskutoční v Nitre počas
Cyrilo-metodských slávností (2. až 5. júla 2009) a je venovaná
problematike Slovanov v najširšom slova význame. Budú v nej
populárnou

formou

prezentované

výsledky

práce

vedeckých

a

pedagogických pracovníkov, vybraných vedeckých pracovísk a vysokých
škôl, literárnych tvorcov a publicistov ako aj širšej zainteresovanej
verejnosti.

Konferencia je plánovaná v rámci širšej akcie, ktorá je nultým ročníkom
Dní Slovanov v Nitre. Jej cieľom je atraktívnou a zrozumiteľnou formou
priblížiť širokej verejnosti problematiku Slovanov a cez ňu aj vedné
disciplíny, odborných pracovníkov a ich pracoviská, ktoré sa danou
problematikou zaoberajú.
Termín a miesto konania: štvrtok 02. júla 2009, Ponitrianske múzeum
v Nitre, Štefánikova 1, 949 01 NITRA
Program:
Program konferencie bude orientovaný na prezentácie a príspevky
vedcov,

pedagógov,

publicistov,

literárnych

tvorcov,

vedeckých

pracovísk a vysokých škôl, ktoré sa vo svojom výskume zaoberajú
Slovanmi, slovanskými národmi a národnosťami a ich históriou,
etnografiou, jazykmi a literatúrou, kultúrnou a politickou geografiou,
medzinárodnými vzťahmi a všeobecne slovanskou kultúrou.
Zameranie konferencie:
Konferencia má byť fórom pre popularizáciu výsledkov výskumu
vedeckých a pedagogických pracovníkov (vedeckých pracovísk), ktorí sa
zaoberajú problematikou Slovanov, slovanských jazykov, slovanských
literatúr a vzťahov medzi slovanskými národmi.

Je určená širokej laickej verejnosti, ktorá má záujem o históriu,
geografiu, etnografiu, kultúru, jazyky a literatúru slovanských národov a
národností, ako aj o ich medzinárodné vzťahy v rôznych oblastiach.

Preferované tematické okruhy na rok 2009:
-Vstup Slovanov na scénu európskych dejín
-Slovanská jazyková jednota alebo rôznosť v ranom stredoveku
-Počiatky Slovanov na území Slovenska, Čiech a Moravy
-Misia Konštantína a Metoda a jazykové vzťahy
západných a južných Slovanov
-Cyrilské pamiatky byzantskej tradície na Slovensku
-Slovensko-poľské vzťahy v stredoveku a novoveku
-Slovanské národnostné menšiny na Slovensku
-Formovanie rusínskej menšiny a identita Rusínov na území Slovenska,
Ukrajiny a Srbska
-Život slovanských národnostných menšín v Maďarsku a Rumunsku
Pozvaní prednášajúci môžu ponúknuť aj iné témy, ktoré budú
zaradené podľa uváženia organizátorov.

Výstupy:
Z konferencie bude urobená fotodokumentácia, videozáznam a tiež
monotematicky zamerané príspevky a prezentácie budú zverejnené
v zborníku a na webe www.slavica.sk prípadne na webe
www.planeta-slavica.com.

Kontakt:
Prihlášky zasielajte na adresu Organizačného výboru :
Poštová adresa : SLAVICA o.z.
Botanická 1
949 01 NITRA
Slovenská republika
Web:

www.slavica.sk

E-mail:

slavica@slavica.sk

Ďalšie informácie pre prípadných záujemcov, Ministerstvo, média
alebo sponzorov budú zverejnené na webe www.slavica.sk .

PRÍLOHY
1. Občianske združenie SLAVICA
2. Projekt DNI SLOVANOV NITRA 2009
3. Pozvánka na konferenciu
4. CYRILO-METODSKÉ SLÁVNOSTI V NITRE
5. NITRA
6. Pozvánka - orginál

Občianske združenie SLAVICA
Mimovládne organizácie
Mimovládne organizácie sú významnou zložkou, každej spoločnosti.
Zastrešujú tie najrozmanitejšie záujmy občanov, počnúc niekoľkými
nadšencami, zapálenými pre riešenie nejakého lokálneho problému
úzkej komunity, cez širšie zamerané organizácie až po masové
organizácie medzinárodných charitatívnych štruktúr.
Podobným združeniam sa hovorí dobrovoľnícky neziskový sektor, tretí
sektor (v protiklade k podnikateľským aktivitám a vládnym či mocenským
štruktúram) alebo nezávislý sektor, čo vyjadruje určitú voľnosť vo vzťahu
k obmedzeniam inštitucionálneho práva a trhových pravidiel.

Občianske združenie SLAVICA
Základným cieľom všetkých aktivít občianskeho združenia SLAVICA je
iniciovať a podporovať trvalé, pozitívne zmeny v oblasti sociálnej,
kultúrnej ,životného prostredia a v oblasti propagácie dejín a histórie. Na
dosiahnutie týchto cieľov bude spolu z dobrovoľníkmi pripravovať a
realizovať rôzne projekty, o ktorých bude informovať verejnosť na svojich
webových stránkach a prostredníctvom médií.

Projekt DNI SLOVANOV, NITRA 2009
Myšlienka slovanskej vzájomnosti a spolupráce nie je nová a
objavuje sa už niekoľko storočí. 21. storočie je pre nás príležitosť a
zároveň výzva dať tejto myšlienke nový rozmer a kvalitu.
Cieľom projektu DNI SLOVANOV je vytvorenie tradície stretávania sa
zástupcov slovanských komunít s celého sveta. Obsahom a cieľom
týchto stretnutí bude hlavne:
-propagácia myšlienky SLOVANSKEJ VZÁJOMNOSTI
-spolupráca slovanských národov a slovanských komunít vo svete
-sústreďovanie a výmena informácií , publikačná činnosť
-propagácia histórie a kultúry SLOVANOV
-propagácia ľudových tradícií a folklóru
-prevádzkovanie podporného portálu PLANETASLAVICA.COM
Oblasť pôsobenia projektu
Kultúra, história, folklór a šport
Sprievodné podujatia
Medzinárodná konferencia FÓRUM SLAVICA (Ponitrianske múzeum Nitra)
Folklórny festival SLAVICA FEST (Svätoplukovo námestie v Nitre)
Športové podujatie HRY BOHATIEROV (Svätoplukovo námestie v Nitre)
Spoločenské podujatie VATRA VZÁJOMNOSTI (Viacúčelový areál
Alekšince)

Prezentácia krajín KRAJINA SLOVANOV (Svätoplukovo námestie v Nitre)
Projekt DNI SLOVANOV má za cieľ spájanie slovanských národov ,
rozvíjanie spolupráce a spolupatričnosti medzi nimi. V budúcnosti sa
predpokladá, že miestom konania tohto podujatia bude aj iné vhodné
mesto alebo obec.

Pozvánka:
Občianske združenie
SLAVICA
Vás pozýva
na medzinárodnú konferenciu Forum Slavica na tému:

"Slovania: téma aktuálna"

V rámci Cyrilo-metodských dní v Nitre sa 2. júla 2009 bude konať
nultý ročník podujatia Forum Slavica, ktorého téma je pre tento rok
"Slovania: téma aktuálna". Popularizačná konferencia je venovaná
problematike Slovanov v najširšom význame slova. Našim cieľom je
atraktívnou

a

zrozumiteľnou

formou

priblížiť

širokej

verejnosti

problematiku Slovanov a cez ňu aj vedné disciplíny, výsledky práce
vedeckých a pedagogických pracovníkov a ich pracoviská, ktoré sa
danou problematikou zaoberajú. Podujatie Forum Slavica je plánovaná v
rámci nultého ročníka Dní Slovanov v Nitre.
Program konferencie by mal byť orientovaný multidisciplinárne, mali
by odznieť prezentácie a príspevky vedcov, resp. pedagógov, a ich
pracovísk,

ktoré

sa

vo

svojom

výskume

zaoberajú

Slovanmi,

slovanskými národmi a národnosťami a ich históriou, jazykmi a
literatúrou,

etnografiou,

kultúrnou

a

politickou

geografiou,

medzinárodnými vzťahmi a všeobecne slovanskou kultúrou. Vítaná je aj
panelová prezentácia vo forme posterov.
Termín a miesto konania konferencie:
2. júl 2009 o 9.00 hod, Veľká dvorana Ponitrianskeho múzea v Nitre
(Štefánikova trieda 1)
Zameranie konferencie:
Popularizačná konferencia je určená širokej laickej verejnosti a mala
by sa stať fórom pre popularizáciu výsledkov aktuálneho výskumu
vedeckých a pedagogických pracovníkov (vedeckých pracovísk), ktorí sa
zaoberajú problematikou Slovanov, slovanských jazykov, slovanských
literatúr a vzťahov medzi slovanskými národmi.
Tematické okruhy:
-Vstup Slovanov na scénu európskych dejín
-Slovanská jazyková jednota alebo rôznosť v ranom stredoveku
-Počiatky Slovanov na území Slovenska, Čiech a Moravy
-Misia Konštantína a Metoda a jazykové vzťahy
západných a južných Slovanov
-Cyrilské pamiatky byzantskej tradície na Slovensku

-Slovensko-poľské vzťahy v stredoveku a novoveku
-Slovanské národnostné menšiny na Slovensku
-Formovanie rusínskej menšiny a identita Rusínov na území Slovenska,
Ukrajiny a Srbska
-Život slovanských národnostných menšín v Maďarsku a Rumunsku
Výstupy:
Príspevky a prezentácie budú zverejnené v zborníku príspevkov a na
webe

hlavného

organizátora

konferencie.

Tiež

bude

urobená

fotodokumentácia a videodokumentácia.
Za organizačný výbor, kontakty:
Slavica, o. z. , Botanická 1, Nitra 949 01, Slovenská Republika
Rastislav Lukáč, lukacr@slavica.sk , tel. 0907 725 770( Odborná časť )
Miloš Zverina, zverina@slavica.sk, tel. 0915.109.205 ( Organizácia )
Záväzná prihláška - návratka
Meno a priezvisko: ….................................................................................
Organizácia: …...........................................................................................
Predbežný názov a forma príspevku:.........................................................
…................................................................................................................
.Požiadavky na techniku:............................................................................
....................................................................................................................
Dátum a podpis: ….............................................

CYRILO-METODSKÉ SLÁVNOSTI V NITRE
Ide o najvýznamnejšie kultúrno-spoločenské podujatie v meste pod
Zoborom, ktoré sa uskutoční v čase, od 2. do 5. júla 2009. Počas Cyrilometodských slávností budú lákadlom pre občanov Nitry a širokého okolia
množstvo zaujímavých predstavení a podujatí. Súčasťou slávností bude
aj Cyrilo-metodská národná púť, ktorej súčasťou bude svätá omša.
Počas slávností budú aj iné zaujímavé sprievodné akcie, konkrétne,
Nitriansky jarmok a Nitrianske pivné slávnosti. Do Nitry, počas Cyrilometodských slávností prídu najvyšší politickí predstavitelia Slovenskej
republiky, veľvyslanci európskych krajín pôsobiaci na Slovensku
a zástupcovia partnerských miest Nitry. Toto podujatie bude
reprezentovať kultúru a vzdelanosť Nitry. Slávnosti nie sú určené iba pre
Nitranov, ale aj pre široké okolie.
Cyrilo-metodský odkaz je dôležitý nielen pre Nitru, Slovensko, ale má aj
celoeurópsky rozmer. Toto podujatie sa posunulo z regionálneho
podujatia na celoeurópske. Nitrianske kultúrne podujatie Cyrilo-metodské
slávnosti bude podujatím pre všetky vekové kategórie a prinesie divákom
maximum rozmanitosti, invencie a zaujímavých predstavení.

Staroslávna NITRA
Nie je mnoho miest, ktoré by príroda obdarovala takým krásnym
prostredím a výhodnou polohou ako Nitru. Hovorí sa, že bola (podobne
ako Rím), založená na siedmich pahorkoch - na Zobore, hradnom kopci,
Kalvárii, Čermáni, Borine, na Vŕšku a Martinskom vrchu.
S jej menom sú spojené počiatky slovenských dejín , mená Pribinu,
Svätopluka, sv. Cyrila a sv. Metoda, i zmienka o prvom kresťanskom
chráme na našom území a o zavedení prvého slovanského písma.
Mesto Nitra je dnes správnym centrom Nitrianskeho kraja, ktorý tvoria
okresy Nitra, Komárno, Levice, Nové Zámky, Šaľa, Topoľčany a Zlaté
Moravce.
Nitra je aj významným centrom hospodárstva, kultúry, cirkvi a športu
Nitrianskeho kraja a vďaka výstavisku Agrokomplex aj medzinárodným
výstavným centrom.
Nitru volajú i mestom mladých, sídlia tu dve univerzity: Univerzita
Konštantína Filozofa a Slovenská poľnohospodárska univerzita.

