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Fenomén 
Bratislava 

Vedecká konferencia 

Ústav pamäti národa v spolupráci s občianskym združením Pamäť národa, hlavným mestom 

Slovenskej republiky Bratislavou a Európskou sieťou pamäť a solidarita organizuje konferenciu 

Fenomén Bratislava, ktorá sa uskutoční v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave v dňoch 

21. – 22. 9. 2010. Dejiny hlavného mesta Slovenska sú v 20. storočí sú bohaté na časté zmeny 

a „dejinné turbulencie“. Obyvatelia Bratislavy a ich predkovia boli občanmi niekoľkých štátov 

a prežili aj viaceré politické režimy – od Rakúsko-Uhorskej monarchie (do roku 1918) cez 

Československú republiku (1918 – 1938), Česko-Slovenskú republiku (1938 – 1939), Slovenskú 

republiku (1939 – 1945), Československú republiku (1945 – 1960), Československú socialistickú 

republiku (1960 – 1990), Českú a Slovenskú Federatívnu Republiku (1990 – 1992) až po vznik 

samostatnej Slovenskej republiky (od roku 1993). História niektorých mestských častí bola ešte 

pestrejšia – boli navyše aj súčasťou Veľkonemeckej ríše (Devín a Petržalka 1938 – 1945), či Maďarska 

(Jarovce, Čunovo a Rusovce 1918 – 1945). Skrátka, išlo o typické stredoeurópske mesto 

s multikultúrnym a multietnickým charakterom, ktorým sa 20. storočie „prehnalo“ s mimoriadnou 

intenzitou a z ktorého v konečnom dôsledku vznikla moderná európska metropola. 

Cieľom konferencie je popísať udalosti, ktoré ovplyvňovali charakter mesta v minulom storočí. 

Jedinečnosť mesta, v ktorom spolu žili Slováci, Nemci, Maďari a Židia poskytuje dobré možnosti 

na výskum nielen historických súvislostí, ale aj sociálnych a demografických štruktúr, náboženskej 

a kultúrnej rôznorodosti, dopadov represií totalitných režimov voči rôznym skupinám obyvateľstva 

či ďalších socio-historických fenoménov. Konferencia by mala mať interdisciplinárny charakter – 

do projektu plánujeme popri historikoch, politológoch, sociológoch a etnológoch prizvať 

aj odborníkov na dejiny architektúry a urbanizmu, ktorí by zmapovali rozsah a príčiny devastácie 

historického jadra mesta. Naším cieľom však samozrejme nie je len popísať politické, sociologické, 

etnologické, demografické či iné zmeny v Bratislave, ale máme ambíciu venovať sa aj mestu 

ako umeleckému či intelektuálnemu centru Slovenska v kontexte celého stredoeurópskeho regiónu. 

Panely: 

1. Medzníky politických dejín Bratislavy (1900 - 1993) 

2. Etnické zmeny a kultúrne dopady 

3. Verejná verzus súkromná sféra? Urbanistický vývoj a ničenie 

4. Vytváranie novej "spoločnosti": modernizácia, ideológia, násilie 

5. Vytváranie národnej identity: umenie a architektúra 

6. Sociálne vzťahy a všedný život v meste vo vleku meniacich sa režimov 

Konferenčným jazykom bude slovenčina a angličtina. 

V prípade záujmu vyplňte ONLINE FORMULÁR na našej internetovej stránke www.upn.gov.sk 

alebo vyplnenú PRIHLÁŠKU spolu s abstraktom príspevku (max. 1 strana) pošlite do 30. 6. 2010 

na e-mailovú adresu: medvecky@upn.gov.sk, prípadne poštou na nižšie uvedenú adresu. 
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