
Konferencia Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na kultúrny rozvoj regiónu 

Banská Bystrica 

V dňoch 27. a 28. októbra sa na pôde Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici konala 

medzinárodná vedecká konferencia s názvom Šľachta stredného Slovenska a jej vplyv na 

kultúrny rozvoj regiónu, ktorá sa uskutočnila k príležitosti 760. výročia mesta Banská 

Bystrica. Organizátormi podujatia bola Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici 

v spolupráci s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej 

Bystrici a Slovenskou národnou knižnicou v Martine. 

 

Cieľom konferencie bolo podať ucelený obraz  kultúrneho života šľachtických rodín, ktoré 

pôsobili v regióne Stredného Slovenska a poukázať na vplyv šľachty na život v danom 

priestore a na stopy, ktoré zanechala v krajine.  

Program konferencie bol rozdelený do dvoch dní. V prvom bloku odzneli prednášky o 

miestnej šľachtickej rodine Radvanských z Radvani, a to: Šľachtické rezidencie rodu 

Radvanský v Radvani prezentované kolektívom autorov z Krajského pamiatkového úradu 

v Banskej Bystrici a Historického ústavu SAV a príspevok o šľachtickej knižnici tohto rodu, 

ktorý odprezentovala zamestnankyňa hosťujúcej Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici 

Mgr. Mária Bôbová. Autorka v príspevku nadviazala na výstavu s názvom „Čo čítavala 

šľachta“, ktorej expozícia je umiestnená v priestoroch spomínanej knižnice. 

V rámci ostatných blokov sa postupne prezentovali odborníci z celého Slovenska a zo 

zahraničia so svojimi príspevkami o rôznych šľachtických rodoch z celého územia Stredného 

Slovenska.  

V prvom bloku druhého dňa odznel aj príspevok s názvom Turčianske šľachtické rody a ich 

miesto v knižnej kultúre stredného Slovenska, ktorý vznikol v spolupráci Mgr. Evy 

Augustínovej, PhD., Mgr. Veroniky Murgašovej a Mgr. Marcely Kozejovej Palkechovej 

z Katedry mediamatiky a kultúrneho dedičstva. 



 

Knižnú kultúru a vzdelanosť na Slovensku výrazne ovplyvnila aj nižšia a vyššia šľachta z 

Turca. Príspevok sa zaoberal najvýznamnejšími turčianskymi šľachtickými rodmi, akými boli 

Rutkayovci, Justhovci, Révaiovci, Záthureckí, Jesenskí, Rakovskí a ďalšími rodmi, ktoré 

zakladaním svojich knižníc prispievali k obohateniu knižnej kultúry stredného Slovenska. V 

príspevku boli predstavené ich knižničné zbierky, literárny a kultúrny mecenát a ich vplyv na 

čitateľskú kultúru v turčianskom regióne. Aktivity a vplyv turčianskych šľachtických rodoch 

bližšie špecifikoval v kontexte významného rodu Justhovcov. Tento príspevok vynikol ako 

súčasť projektu VEGA - č.1/0675/14 Výskum katalógov historických knižníc ako fenoménu 

kultúrneho dedičstva Slovenska a Slovákov. 

 

 Všetky príspevky z konferencie budú v roku 2016 publikované v konferenčnom zborníku 

Šľachta Stredného Slovenska.  

Mgr. Veronika Murgašová 


