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ÚVOD

Vážení čitatelia,

štvrtý ročník konferenčného cyklu Slovensko v rokoch neslo- 
body 1938 – 1989, ktorého výstup sa ku vám dostáva, uzatvoril 
sériu konferencií usporiadaných v rámci tejto edície. Podujatie, 
zorganizované dňa 11. mája 2015 v Považskej Bystrici Kate- 
drou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Ban-
skej Bystrici, Katedrou politológie Trenčianskej univerzity 
v Trenčíne a Mestom Považská Bystrica, zacielilo pozornosť 
na hľadanie európskych súvislostí v dejinách Slovenska v ob-
dobí neslobody s hlavným dôrazom na vybrané aspekty vzťa-
hov so susednými krajinami a európsky kontext slovenského 
vývoja. Po regionálnej histórii, osobnostiach a menšinách sa 
tak na rad dostáva téma, po ktorej je v súčasnosti dopyt nielen 
v historiografii. Tzv. vzťahové štúdie v nadnárodnom rámci 
majú nesporný význam o to viac, že nie sú obohatením len 
pre národnú, ale aj zahraničnú odbornú spisbu. Dvojnásobne 
to platí hlavne pre obdobie po roku 1945, ktorého výskum sa 
v slovenskom prostredí oproti okolitým krajinám v podstate 
stále len rozbieha. 

Predkladaný zborník samozrejme nemôže mať z hľadiska 
dosahu na čitateľskú obec žiadne megalomanské ambície. Je 
len jemným vánkom, no pritom živí skromnú nádej, že pozdvi-
hne vlnku v mori prác v historických vedách, v spoločenských 
a sociálnych disciplínach. Zároveň snáď čitateľa presvedčí, že 
aj vychádzajúca generácia historikov má čo ponúknuť a s liah-
ňou tvorivých ašpirantov a oduševnených mladých vedeckový-
skumných pracovníkov v slovenskom vysokoškolskom systéme 
to nebude také zlé, ako mnohí prorokujú. 

Za tím zostavovateľov,
Anton Hruboň


