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Slovo na úvod

Predkladaný súbor štúdií predstavuje v zmysle jeho súhrnného pome-
novania dnešné pohľady väčšiny zúčastnených bádateľov do skúmania trvalo 
aktuálnej, živej problematiky slovenskej histórie, kultúry a slovenského jazyka 
z pohľadu viacerých vedných disciplín, ktoré majú spoločný predmet výskumu 
– každá zo svojho špecifického pohľadu. Dnes už môžeme povedať, že v dlho-
dobo úspešne prebiehajúcej a pre všetky zúčastnené strany príťažlivej interdis-
ciplinárnej spolupráci sme dosiahli bádateľské výsledky, ktorých časť predkla-
dáme aj v tejto spoločnej publikácii.

Osobitné pripomenutie si zaslúžia naše nedávne stretnutia na Teplom Vr-
chu v susedstve Dobšinského gemerských Drienčan (2004: Pavol Dobšinský a 
jeho dedičstvo), v Stanislavovom rodnom Liptovskom Jáne (2004: Sto rokov od 
narodenia Jána Stanislava) i v Cambelovej Slovenskej Ľupči (2006: Stopäťde-
siat rokov od narodenia Sama Cambela), ktoré mali svoj nezabudnuteľný nielen 
pracovný, ale aj spoločenský rozmer. O ich úspech sa pričinil nielen Slavistický 
ústav Jána Stanislava SAV a spolupracujúce organizácie SAV (Kabinet divadla 
a filmu, Ústav etnológie), ale aj obecné úrady a ich starostovia v Drienčanoch, 
Liptovskom Jáne a v Slovenskej Ľupči i obetaví pracovníci Matice slovenskej.

Naše spoločné stretnutia celkom iste vniesli svoj vklad do vedeckého 
prínosu nielen tu publikovaných príspevkov, ale aj do tých, ktoré ich autori uve-
rejnili alebo ešte uverejnia v ďalších vedeckých publikáciách.

Editor


