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ALŽBETA SEDLIAKOVÁ 
 
 

re historikov, študentov aj laikov, ktorých zaujíma, čím žije slovenská historiografia, 
je vhodné sledovať bibliografické databázy Historického ústavu SAV na internete: 
http://databazy.dejiny.sk. 

Chronologický záber databáz: Literatúra vydaná od roku 1990 
                                                 Historický časopis od roku 1953 

P 
Na vyhľadávanie slúžia registre: autorský, geografický, biografický a register kľúčových slov. 

V registri kľúčových slov si užívateľ môže vybrať termín, pojem, napr.  historiografia, 
metodológia a pod., a potom ho prípadne ešte ďalej špecifikuje.  

Pri vyhľadávaní kľúčových slov sa stretne s konkrétnymi menami historikov, ktorí sa danou 
problematikou zaoberajú, a tak si môže v autorskom registri vyhľadať ich publikácie. 

Pre poznanie vývoja a stavu výskumu slovenskej historiografie je vhodné oboznámiť sa 
s publikáciou  A Guide to Historiography in Slovakia1. Práca bola vydaná pri príležitosti 
konania medzinárodného historického kongresu v Montreale v roku 1995. Jej cieľom je 
oboznámiť zahraničnú odbornú verejnosť so slovenskou historiografiou, ale súčasne dobre 
poslúži aj domácim užívateľom.  

Po roku 1989 boli slovenskí historici často prizývaní na zahraničné  konferencie a rôzne 
podujatia, kde informovali odbornú zahraničnú verejnosť o stave a cieľoch slovenskej 
historiografie.  

Blok príspevkov našich historikov odznel napr. v Collegium Carolinum a následne bol 
publikovaný v periodiku Bohemia Zeitschrift2. Slovenská verejnosť sa mohla s týmito 
príspevkami oboznámiť na stránkach Historického časopisu v roku 20043. 

                                                 
1 A Guide to Historiogprahy in Slovakia. Ed.: Mannová, Elena – Daniel, David Paul. Bratislava, 1995. Ed. 
Studia historica Slovaca 20. 
2 Bohemia Zeitschrift 37, 1996, č. 1. 
3 Historický časopis 52, 2004, č. 2. 
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Veľa informácií prinášajú aj čísla Historického časopisu, ktoré publikujú materiály zo zjazdov 
Slovenskej historickej spoločnosti. Spravidla sa vystúpenia jednotlivých referentov orientujú 
na problémy výskumu slovenskej historiografie4. 

S historiografiou je možné zoznámiť sa aj prostredníctvom klasických knižných bibliografií5. 

 

 

Mgr. Alžbeta Sedliaková je vedúcou Knižnično-informačného úseku Historického ústavu SAV. 
Je autorkou mnohých bibliografických prác k dejinám Slovenska. 

                                                 
4 10 zjazd SHS - Historický časopis 39, 1991, č. 4-5. 
   11. zjazd SHS - Historický časopis 45, 1997, č. 1. 
   12, zjazd SHS - Historický časopis 50, 2002. č. 1. 
   13. zjazd SHS – Historický časopis 55, 2007, č. 1. 
5  V poslednom období vyšli: 
Historiografia na Slovensku 1990-1994. Výberová bibliografia. Zost.: Alžbeta SEDLIAKOVÁ. Bratislava 1995. 
188 s. 
Slovenská historiografia 1995-1999. Výberová bibliografia. Zost.: Alžbeta SEDLIAKOVÁ. Bratislava 2000.  
342 s. 
Bibliografia k dejinám Slovenska. Literatúra do roku 1965. Zost.: Vendelín JANKOVIČ – Anna ŠKORUPOVÁ. 
Bratislava 1997. 781 s. 
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