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Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí realizuje 

v rozpočtovej gescii Ministerstva zahraničných 

vecí a európskych záležitostí SR štátnu politiku

Slovenskej republiky vo vzťahu k našim krajanom.

Súčasťou podpory aktivít smerujúcich k posilňovaniu

ich národného povedomia, zachovávania kultúrneho

a duchovného dedičstva predkov, zveľaďovania

slovenského jazyka, vytvárania a šírenia slovenskej

vzdelanosti, kultúry, médií či edičnej činnosti, je aj

organizovanie podujatí pre krajanov v pôsobnosti

ÚSŽZ na Slovensku.  

ATELIÉR FOTOGRAFIE
Pocta štiavnickému rodákovi Dežovi Hoffmannovi, legendárnemu fotografovi Beatles

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, odborný gestor Tvorivej školy žurnalistiky 2017 
doc.h PhDr. Marián Pauer, ESFIAP, pedagóg  v oblasti žurnalistiky a informatiky, teoretik 
fotografi e, fi lmu a médií, spisovateľ a publicista spoločne s ďalšími ctenými partnermi 
pozývajú na kultúrno-prezentačné podujatia, autorské večery a besedy s hosťami.

Pondelok 11. septembra 2017
 15.15  h OSOBNOSŤ: ANTON HYKISCH, 
  spisovateľ a diplomat, štiavnický rodák.   
  O tvorbe, historickom vedomí národa a živote 
  v roku, v ktorom A. Hykisch oslávil 85 rokov.   
  /Art Café/  

 17.00  h KRAJANSKÉ FOTO-DOTYKY:  ĽUDO POMICHAL 
  a krajanskí fotografi . Vernisáž výstavy 
  o Slovákoch žijúcich v zahraničí 
  k 10. výročiu činnosti ÚSŽZ.  
  /Kino Akademik/   

 17.15  h Príbehy, pookriatia, bázne I. KAROL PLICKA – 
  PEVEC ĽUDU A PRÍRODY: autorský večer. 
  MARIÁN PAUER o tvorbe výnimočného 
  fotografa a o jeho vzťahu k Slovensku.   
  /Kino Akademik/   

Utorok 12. septembra 2017
 14.00  h FOTOSCÉNA: IVAN ČANIGA, mimoriadne 
  oceňovaný slovenský fotograf vo svete. 
  Fotografi a ako kumšt poznania, skúmania, 
  prezentácie i autorskej výpovede.   
  /Art Café/     

 16.00  h OBJEKTÍV: JOZEF LABUDA, riaditeľ 
  Slovenského banského múzea 
  v Banskej Štiavnici. História a súčasnosť
  objavov, výziev a jedinečnosti zázrakov 
  pod Sitnom. /Art Café/      

Štvrtok 14. septembra 2017
 16.00  h OBJEKTÍV: KATARÍNA VOŠKOVÁ, 
  podpredsedníčka OZ Kalvársky fond. 
  Pamiatky a my: fenomén Kalvárie, alebo
  príbeh zmŕtvychvstania výnimočného 
  kultúrno-duchovného dedičstva.   
  /Art Café/   

Piatok 15. septembra 2017
 14.15  h FOTOSCÉNA: JOZEF „JOE“ KLAMAR, 
  jeden z najúspešnejších slovenských 
  fotografov žijúcich v zahraničí, 
  víťaz CZECH PRESS PHOTO 2009. 
  Zážitkovosť okamihu reportážnej 
  fotografi e. /Art Café/     

 16.30  h Príbehy, pookriatia, bázne II. 
  DEŽO „DEZO“ HOFFMANN – 
  FOTOGRAF BEATLES: autorský večer. 
  MARIÁN PAUER o slávnom štiavnickom 
  rodákovi. Pocta Dežovi Hoff mannovi 
  slovom, obrazom i hudbou. 
  /Kino Akademik/

  VSTUP NA PODUJATIA 
  PRE VEREJNOSŤ JE VOĽNÝ 
  (PRI AKCEPTÁCII KAPACITNÝCH MOŽNOSTÍ)   

pozýva

do Banskej Štiavnice

Príbehy a osudy Slovákov za hranicami vlasti, história slovenského vysťahovalectva,

putovania svetom, presídľovania sa, emigrácie v 20. storočí, ako aj sociálno-ekonomická

a vzdelanostno-kultúrna migrácia v Európe bez hraníc i v otvorenom globalizačnom svete

na prelome dvoch tisícročí  je  nedeliteľne zžitá s národným pohybom a prejavmi našej spoločnej

slovenskosti. Krajanský svet mimo hraníc súčasného Slovenska sa vytváral a dodnes formuje

od 18. storočia, v prítomnosti ho predstavujú slovenské menšinové prostredia a krajanské

komunity vo viac ako 60 štátoch piatich kontinentov, pričom počet krajanov a ich potomkov

v niekoľkých generáciách defi nujeme, podobne ako aj iné štáty, iba odhadom. V súčasnosti

žije za hranicami Slovenska od 1,5 do 1,75 milióna krajanov. Slovensko si ctí podnetné aktivity 

i úspechy našich krajanov a v rámci prínosného slovensko-slovenského dialógu aj ľudsky emotívne 

kontakty našej diaspóry vo svete s bývalou vlasťou či domovinou predkov.

V poradí 16. Tvorivá škola žurnalistiky ÚSŽZ 

pre 15 redaktorov – publicistov a fotografov 

slovenských krajanských médií – sa uskutoční po prvý

raz mimo Bratislavy. Výber miesta konania – Banská

Štiavnica, je prepojený obsahom s kľúčovou témou

projektu – fotografi ou v tlačených a internetových

médiách, ako aj vizuálnou koncepciou nových

médií. Keďže kraj pod Sitnom je rodiskom 

Deža "Deza" Hoff manna, jedinečného fotografa 

legendárnej skupiny The Beatles, jemu je Ateliér 

fotografi e (8. – 16. 9. 2017) symbolicky venovaný.
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