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Úvod

Medzi kultúrnou históriou a dejinami 
jednotlivých druhov umení existujú úzke vzťahy a inšpirujúce prepoje-
nia prinajmenšom od konca 18. storočia (Diderot, Winckelmann, Lessing 
a ďalší). V priebehu 19. storočia sa v súvislosti s etablovaním akademic-
kých disciplín rozvinuli špecializované metódy jednotlivých umenovied 
často v opozícii voči tradícii kultúrno-historického bádania. V interpretač-
ných jazykoch umeleckej kultúry sú dodnes popri syntetizujúcom uvažo-
vaní citeľné stopy metodologicky špecializovaných prístupov. Pokusy o sú-
hrnný pohľad na dejiny jednotlivých umeleckých druhov sa v súčasnosti 
nezaobídu bez širšej kultúrnej kontextualizácie jednotlivých zistení a fak-
tov. Túto problematiku nie je možné vedecky zvládnuť bez interdiscipli-
nárneho či transdisciplinárneho prístupu. Okrem problematiky samotnej 
defınície kultúry, spoločnej pre všetky zapojené disciplíny, jestvujú totiž 
aj konkrétne interdisciplinárne prepojenia, napríklad vo výskume žánrov, 
médií, rituálov, inštitúcií atď. 

Predkladaný súbor vedeckých štúdií k spomínanej problematike je výstu-
pom z medzinárodnej konferencie „Vedy o umeniach a dejiny kultúry“ (20.
– 21. marca 2013 v Bratislave), ktorú v rámci projektu Európske dimenzie 
umeleckej kultúry Slovenska zrealizovalo jeho šesť riešiteľských subjektov 
– Ústav dejín umenia SAV, Ústav svetovej literatúry SAV, Ústav hudobnej 
vedy SAV, Ústav divadelnej a fılmovej vedy SAV, Ústav slovenskej literatú-
ry SAV a Slavistický ústav Jána Stanislava SAV. V centre záujmu poduja-
tia stálo predovšetkým otvorenie širšej diskusie k problematike výskumu 
a písania kultúrnych dejín literatúry, výtvarného umenia, dramatických 
umení a hudby, k metódam a nástrojom používaným v týchto oblastiach 
či k otázkam reflexie a spoločenského statusu podobných diskusií a výsku-
mov vo verejnom priestore. Veríme, že prezentovaná vedecká platforma 
v tomto ohľade poskytla priaznivé podmienky a predpoklady pre vznik no-
vých interdisciplinárnych výskumných iniciatív a diskusií v oblasti dejín 
kultúry s presahom na domáce i zahraničné prostredie. 
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