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       Múzeum Prvého slovenského gymnázia Revúca v spolupráci  

s Mestom Revúca a Prvé slovenské literárne gymnázium v Revúcej  

v spolupráci s Maticou slovenskou 

pod záštitou predsedu Národnej rady Slovenskej republiky Andreja Danka 

 

 

 

 

 

Vás dňa 11. septembra 2017 pozývajú do priestorov  

Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej  

 

na vedeckú konferenciu konanú pri príležitosti 155. výročia založenia  

Slovenského evanjelického a. v. gymnázia  

 

 

v okruhu témy  

Pedagogické pokusy v druhej polovici 19. storočia na území Slovenska 

 

Program konferencie 

 

8.00 - 8.30  Prezentácia 

 

8.45 - 9.20  Pietny akt kladenia vencov pri hroboch národovcov na mestskom 

cintoríne v Revúcej 

 

9.30 - 10.00  Otvorenie konferencie a príhovory hostí 
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10.00 - 10.20  Mgr. Marcela Domenová, PhD., Štátna vedecká knižnica 

Prešov 

Slovenské učebnice v historických knižniciach mesta Prešov (knižné 

vydania do roku 1875) 

Príspevok sa venuje prezentovaniu fyzicky zachovaných učebníc v slovenskom 

jazyku vydaných do roku 1875, t. j. z obdobia formovania moderného 

slovenského národa, ktoré sa evidujú v historických knižniciach mesta Prešov, 

resp. vo fondoch pamäťových inštitúcií. Ide o staré tlače z fondu Štátnej vedeckej 

knižnice v Prešove, Univerzitnej knižnice v Prešove a Kolegiálnej knižnice 

v Prešove. Analýza sa viaže na ich autorov, obsah (humanitné, spoločenské 

a prírodné vedy), jazyk, tlačiarov a vydavateľov, provenienciu a niekdajších 

vlastníkov. Ide aj o výnimočné diela späté s východným Slovenskom a mestom 

Revúca. 

 

10.25 - 10.45  Mgr. Kamila Fircáková, SNM – Múzeum židovskej kultúry 

Bratislava  

Slovenské pedagogické periodiká  z druhej polovice 19. storočia 

V priebehu 2. polovice 19. storočia vychádzalo na Slovensku 10 periodických 

titulov (časopisov) zameraných na problematiku školstva a pedagogiky. 

Príspevok prinesie prehľad týchto časopisov a oboznámi s jednotlivými titulmi,  

s ich zameraním a obsahom. 

 

10.50 - 11.10  Mgr. Veronika Murgašová, Katedra mediamatiky a kultúrneho 

dedičstva, Žilinská univerzita v Žiline  

Knižnice ako fenomén podpory vzdelávania na Prvom slovenskom 

gymnáziu v Revúcej 

Knižnice sú od nepamäti nositeľom a uchovávateľom informácií a sú kľúčovým 

prvkom pri vzdelávaní študentov. Príspevok sa zameriava na knižnice, ktoré 

priamo alebo nepriamo ovplyvňovali pedagogický proces na Prvom slovenskom 

gymnáziu v Revúcej. Ich pôsobenie, štruktúra fondu, knižničný poriadok a služby 

boli významným činiteľom pri zvyšovaní kvality vzdelávania. Dôležitosť knižnice 

si na Prvom slovenskom gymnáziu uvedomovali už od jeho založenia. Počas 

prvého školského roku 1862/1863 vznikla gymnaziálna knižnica, ktorá svoj fond 
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systematicky budovala a podporovala svojou činnosťou štúdium študentov. 

Okrem nej mohli žiaci gymnázia využívať aj iné dostupné knižnice a sami si 

založili študentskú knižnicu, ktorá fungovala paralelne s gymnaziálnou knižnicou. 

 

11.10 - 11.25    Prestávka 

 

11.25 – 11.45 Mgr. Radim Pačmár Katedra cirkevných dejín EBF Univerzity 

Komenského v Bratislave, evanjelický a. v. kaplán Považského seniorátu ECAV 

v Lubine 

Cirkevno-politické pozadie vzniku Slovenského evanjelického a. v. 

gymnázia vo Veľkej Revúcej 

Vznik Slovenského evanjelického a.v. gymnázia vo Veľkej Revúcej nie je len 

vyvrcholením snáh slovenských evanjelikov o školstvo vo vlastnom jazyku, ale je 

aj výsledkom cirkevno-politických pohybov vo vnútri evanjelickej cirkvi, ktorá bola 

v prvej polovici 60-tych rokov 19. storočia zmietaná patentalistickými bojmi 

a rozdelením cirkvi na patentalistov a autonomistov (patentalisti boli zväčša 

Slováci a autonomisti prevažne Nemci, Maďari a časť Slovákov). Príspevok sa 

zaoberá cirkevno-politickým pozadím vzniku gymnázia, ktoré založil 

autonomistický Gemerský seniorát uhorskej evanjelickej cirkvi. 

 

11.50 - 12.10  Doc. PaedDr. Július Lomenčík, PhD., Katedra slovenského 

jazyka a komunikácie, FF Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica 

Pedagogické prístupy vo vyučovaní slovenskej reči na Prvom slovenskom 

ev. a. v. patronátnom gymnáziu v Revúcej 

Príspevok sa využitím metódy historického výskumu pokúša „zrekonštruovať“ 

vyučovanie slovenskej reči. Na uvedenom základe poukazuje na pedagogické 

prístupy v sprístupňovaní už štúrovskej spisovnej slovenčiny s dôrazom na 

vtedajšie hľadania aj prístupov v práci s literárnym textom. Cieľom tohto pokusu 

je hľadanie a zároveň odkrývanie začiatkov formovania základov 

metodiky/didaktiky slovenského jazyka a literatúry. 
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12.15 - 12.35  Bc. Lucia Koreňová, Múzeum Prvého slovenského gymnázia 

Revúca  

Filozofické aspekty v diele Samuela Ormisa 

Prednesený príspevok mapuje filozofické názory v diele Samuela Ormisa a jeho 

špecifický prístup pri riešení jednotlivých konkrétnych filozofických otázok. Podľa 

Ormisa sa musí filozofia realizovať ako prostriedok v boji za zlepšenie životných 

podmienok národa a ľudstva vôbec. 

 

12.40 - 13.00 Mgr. Martina Kočí, Múzeum školstva a pedagogiky Bratislava 

Revúcki discipuli. Zo života študentov gymnázia  

Slovenské gymnázium v Revúcej – to nebola len samotná inštitúcia a profesori, 

ktorí na nej pôsobili, ale i študenti, v latinskej reči nazývaní discipuli, ktorí školu 

navštevovali. Príspevok sa zameriava na ich sociálne, národnostné 

a konfesionálne zloženie, ale najmä na ich každodenný život.  Približuje, ako sa 

študenti do školy dopravovali, kde bývali, ako bolo zabezpečené ich stravovanie, 

či ako trávili svoj voľný čas. 

 

13.00 - 13.30  Záverečná diskusia a ukončenie konferencie 

14.00   Obed 

15.00 Štefan Marko Daxner – predstavenie Divadla Z.N.A.K. pri Prvom 

slovenskom literárnom gymnáziu v Revúcej 

15.30 Prehliadka mesta, možnosť výstupu na vežu evanjelického 

chrámu a návšteva seniorálneho archívu 

 

Konferenciu moderuje Ing. Milana Jutková  

Sprievodný program 

Výstava Martin Kukučín zapožičaná zo Slovenskej národnej knižnice v Martine 

v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia 


