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Hlavné ciele
• Zozbieranie a vyhodnotenie pramenného materiálu, básnických textov
slovenskej poézie druhej polovice 20. storočia s bratislavskými motívmi
podľa relevantnosti. Zozbieranie a vyhodnotenie relevantnej sekundárnej
a terciárnej literatúry (odborné texty, spomienkové texty).
• Kombináciou analytického a syntetizujúceho prístupu preskúmať
reprezentatívny súbor básní s bratislavskými motívmi tak, aby rozbory
pokrývali rôzne aspekty obrazu Bratislavy v slovenskej poézii. Sústrediť
pozornosť najmä na mestskú topiku modernej poézie a na špecifiká
bratislavskej mestskej topiky.
• Poskytnúť slovenskej literárnej vede výskumné impulzy vo forme
čiastkových štúdií, autorskej monografie a vedeckého podujatia, ktoré
ponúkne priestor na odborný dialóg a vyústi do publikácie zborníka.
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• časopis Naša univerzita
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Slovenská literatúra,
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•
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Foto zo seminára: Anna Bukovinová
O seminári informovali časopisy Naša
univerzita (3/2017) a Slovenská literatúra
(6/2017)
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seminára. Zostavil a úvod napísal J. Šrank. Vydavateľstvo Univerzity
Komenského, Bratislava, 2018, 144 s. ISBN 978-80-223-4622-1
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