Pavillon slovaque
L’Association Centeuro

Beseda Slovan
Société tchèque à Genève
V Ženeve, 15. septembra 2005

Vážení priatelia,
radi by sme Vás pozvali na večer, ktorý sa koná v rámci prednáškového turné
pripraveného Zväzom českých a slovenských spolkov a švajčiarskou skupinou
Spoločnosť pre vedy a umenie.

PhDr. Dušan Kováč
sa bude venovať jednej zo svojich bádateľských tém

Milan Rastislav Štefánik :
astronóm, diplomat, vojak – človek a legenda
Prednáška sa koná v sále Stálej misie Slovenskej republiky pri OSN
9, chemin de l’Ancienne-route – 1218 Grand-Saconnex

vo štvrtok 6. októbra 2005 o 19h30
Historik, básnik a autor literatúry pre deti a mládež, Dušan Kováč sa narodil r. 1942 v
úradníckej rodine v Humennom. Na bratislavskej univerzite vyštudoval históriu a ruštinu, do
Slovenskej akadémie vied prišiel 1. augusta 1968. Od roku 1981 pracuje v Historickom
ústave SAV, ktorého bol v devätdesiatych rokoch riaditeľom.
Debutoval knihou poviedok Prevtelovania (1971), vyšla mu aj zbierka básni Zväcšeniny
(1973). Po tom, ako mu odmietli vydať ďalšiu knihu poviedok, rozhodol sa písať pre deti.
Ako historik napísal množstvo štúdií a niekoľko odborných publikácií. Venuje sa najmä
slovenským a stredoeurópskym dejinám 19. a 20. storočia – problémom začlenenia
slovenského nacionalizmu do kontextu európskeho vývoja, objasneniu slovensko-českých
vzťahov v stredoeurópskom priestore, dejinám národnostných a etnických menšín, dejinám
diplomacie v rokoch prvej svetovej vojny atď. O Štefánikovi publikoval okrem iného krátky
životopis Milan Rastislav Štefánik (Budmerice 1996), a Štefánik a Janin: príbeh priateľstva
(Bratislava 2001).
Od roku 1998 je vedeckým sekretárom Slovenskej akadémie vied. Pôsobí v odborných
historických časopisoch a je členom redakčných rád niekoľkých európských periodík. Stal sa
aj korešpondujúcim členom britskej Royal historical society v Londýne; je tiež členom
Collegium Carolinum v Mníchove, Europa-Institut v Budapešti a Österreichischer Ost- und
Südosteuropainstitut vo Viedni.

Po prednáške ako zvyčajne nasleduje debata.
S priateľským pozdravom
Tibor Strähle

František Chládek

Autobusy č. 5, 18 a 28 : zastávka Le Pommier
Parkovisko k dispozícii v blízkosti Stálej misie SR

