
Konferencia Kvalita života v našich mestách, Bratislava 

 

V dňoch 23. a 24. septembra sa na pôde Univerzitnej knižnice v Bratislave konala 

medzinárodná vedecká konferencia s názvom Kvalita života v dejinách našich miest. 

Organizátorom konferencie bol Historický ústav Slovenskej akadémie vied v spolupráci so 

Slovenskou historickou spoločnosťou pri Slovenskej akadémii vied – sekcia pre dejiny miest 

a Univerzitnou knižnicou v Bratislave a jej cieľom bolo definovať tie vlastnosti života v 

slovenských mestách, ktoré sa určitým spôsobom podieľali na tvorbe jeho kvality, prípadne 

„ne“kvality, a to od stredoveku do 1. polovice 20. storočia. 

Na konferenciu bolo prihlásených 29 účastníkov zo Slovenskej a Českej republiky so svojimi 

príspevkami, ktorých témy pokrývali naozaj široké spektrum ekonomických, sociálnych, 

kultúrnych, konfesných, politických a právnych aspektov vplývajúcich na kvalitu života v 

urbánnom prostredí.   

 

Prvý deň konferencie boli príspevky rozdelené do štyroch blokov. Štruktúra programu 

poskytovala dostatočný priestor na diskusiu k príspevkom. Účastníci vo svojich príspevkoch 

ponúkli rôzne pohľady na kvalitu života. Témy boli rozmanité a pokrývali aspekty kvality 

života akými sú životný štýl rôznych vrstiev spoločnosti, stolovanie v stredoveku, vplyv 

rehoľných spoločenstiev na kvalitu života, cechové artikuly, jurisdikcia súdu, oddychové 

a výletné miesta a klíma ako faktor kvality života. Druhý deň bol rozdelený na tri bloky a 

niesol sa v duchu stavebných zmien, konštrukčných zmien v kanalizačnom systéme 

a princípov moderného bývania. 



 

V rámci prvého dňa okrem mnohých ďalších odborníkov, vystúpila so svojim príspevkom 

Bratislavské knižnice a ich čitatelia v rannom novoveku aj Mgr. Eva Augustínová, PhD. 

(Katedra mediamatiky a kultúrneho dedičstva). Príspevok bol koncipovaný na základe 

rozsiahleho výskumu historických katalógov knižníc na Slovensku a autorka sa v ňom 

venovala všeobecnému stručnému prehľadu dejín knižníc na území mesta Bratislava. 

Predstavila typológiu knižníc v rannom novoveku, ich čitateľský okruh, pravidlá ich užívania 

a v rámci typológie uviedla reprezentatívne, ale i menej známe informačné inštitúcie tejto 

doby a ich význam pre zvyšovanie kvality života v Bratislave.  

  

Príspevky aktívnych účastníkov podujatia budú publikované v recenzovanom internetovom 

časopise Forum Historiae v nasledujúcom roku 2016, ktorý je dostupný na: 

http://forumhistoriae.sk/ 
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