
 
Tlačová správa 

• Usporiadateľ: Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – Literárne a hudobné múzeum, 
Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Rímskokatolícka cirkev – Biskupstvo Banská 
Bystrica, Katedra cirkevných dejín Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty 
Univerzity Komenského v Bratislave, Fórum pre komunikačné technológie, mesto Banská 
Bystrica a obec Tajov 

• Názov: Jozef Murgaš – reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte 

• Miesto konania: spoločenská sála, Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici, Lazovná 9 

• Termín konania konferencie: 16. 5. 2014 o 10.00 h 

V Banskej Bystrici, dňa 9. 5. 2014 

Jozef Murgaš – reflexie života a diela v medzinárodnom kontexte 

Medzinárodná vedecká konferencia venovaná výraznej osobnosti slovenských dejín 
s medzinárodným významom – Jozefovi Murgašovi pod názvom Jozef Murgaš – reflexie života 

a diela v medzinárodnom kontexte bude vyvrcholením osláv 150. výročia jeho narodenia. Štátna 
vedecká knižnica v Banskej Bystrici uskutočnila od začiatku roka 2014 niekoľko aktivít, v ktorých 
dominuje osobnosť nášho významného vynálezcu, politika, kňaza a umelca, ktorého vytvorené 
hodnoty bezpochybne prežili jeho samého.  

Cieľom ojedinelej vedeckej konferencie je podporiť vedecké bádanie, objektívne zhodnotiť činnosť 
Jozefa Murgaša vo všetkých oblastiach jeho obsiahleho záujmu, zhodnotiť súčasný stav bádania 
venovaného osobnosti Jozefa Murgaša ako aj zdokumentovať materiál nachádzajúci sa v zbierkach 
fondových a pamäťových inštitúcií na Slovensku a v zahraničí. Konferencia bude rozdelená do štyroch 
tematických okruhov, v ktorých odznejú odborné príspevky z oblasti všeobecných dejín, cirkevných 
dejín, elektrotechniky, výtvarného umenia, múzejníctva, archívnictva a knihovníctva. Domáce 
vedecké príspevky doplní vystúpenie zahraničného odborníka z Jankola Library and Slovak Museum 
v Danville, v USA. 

Slávnostné otvorenie vedeckej konferencie, ktorú Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici – 
Literárne a hudobné múzeum pripravila v spolupráci s viacerými partnermi, sa uskutoční 16. mája 
2014 o 10.00 h v spoločenskej sále Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici. Záštitu nad 
konferenciou prevzal minister kultúry Slovenskej republiky Marek Maďarič a primátor mesta Banská 
Bystrica Peter Gogola, ktorí sa na konferencii osobne zúčastnia. Konferenciu finančne podporilo 
Veľvyslanectvo USA v Slovenskej republike ako aj Národná banka Slovenska. 
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manažér kultúry, PR, marketing garant konferencie 
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici ŠVK BB – Literárne a hudobné múzeum 
Lazovná 9, 975 58  Banská Bystrica Lazovná 9, 975 58  Banská  Bystrica 
veronika.uhrikova@svkbb.eu veduci.lhm@svkbb.eu 
048/47 107 03 048/47 107 73 
www.svkbb.eu 
https://www.facebook.com/pages/%C5%A0t%C3%A1tna-vedeck%C3%A1-kni%C5%BEnica-v-Banskej-
Bystrici/354240281389260 


