PLÁN ČINNOSTI KLUBU VOJENSKEJ HISTÓRIE
BESKYDY NA ROK 2009

V roku 2008 Klub vojenskej histórie Beskydy rozbehol sériu aktivít, v ktorých realizácii chce
pokračovať aj v roku 2009. Z nášho pohľadu medzi najdôležitejšie patria najmä dve činnosti. Prvou je
činnosť publikačná, kde chceme pokračovať v príprave ďalšej zo série publikácii o vojenských
cintorínoch prvej svetovej vojny v regióne severovýchodného Slovenska. Naším zámerom je však
našu publikačnú činnosť rozšíriť, a to aj prostredníctvom klubového webu (čo sa z veľkej časti dialo aj
v roku 2008). Práve zmenami, ktoré sme na webe Klubu vojenskej histórie Beskydy začali realizovať
už v roku 2008 a ktoré budú finišovať práve v tomto roku, chceme zabezpečiť aby na našej webovej
stránke publikovalo čo najširšie spektrum autorov. Webova stránka Klubu vojenskej histórie Beskydy
sa tak bude miestom, kde čitateľ nájde množstvo zaujímavých článkov o vojenskej, ale aj regionálnej
histórii - treba podotknúť, že s pravidelnou aktualizáciou. Druhou prioritnou činnosťou členov Klubu
vojenskej histórie Beskydy je tiež praktická činnosť pri rekonštrukciách vojenských cintorínov,
ktorým hrozí zánik. Klub vojenskej histórie Beskydy samozrejme okrem týchto dvoch nosných
činností sa venuje aj ďalším aktivitám, na základe ktorých si na rok 2009 vytýčil tieto konkrétne
priority:

•

Pokračovanie v prieskume stavu vojenských cintorínov prvej svetovej vojny na
severovýchode Slovenska

•

Príprava ďalšej zo série publikácií venujúcich sa problematike vojenských cintorínov
prvej svetovej vojny na Slovensku

•

Pokračovanie v prípravách na plánovanej publikácii so zameraním na mapovanie
pamiatok ktoré súvisia s vojenskými dejinami v Prešovskom samosprávnom kraji

•

Vypracovanie série informačných letákov a knižného sprievodcu (brožúry), zameraného
na stopy prvej svetovej vojny v meste Humenné

•

Uskutočnenie aspoň jedného poznávacieho výletu so zameraním na vojenské dejiny
v regióne Prešovského samosprávneho kraja pre študentov Gymnázia armádneho generála
L. Svobodu v Humennom

•

Uskutočnenie stretnutia priaznivcov vojenskej histórie zo Slovenska, Českej republiky a
Poľska

•

Praktická sanácia (resp. základná rekonštrukcia) najmenej dvoch vojenských cintorínov
z prvej svetovej vojny, ktorým hrozí zánik

•

Pokračovanie v rekonštrukcii vojenského cintorína v obci Ňagov, na ktorom bola v roku
2008 vykonaná základná rekonštrukcia

•

Zorganizovanie série besied o problematike prvej svetovej vojny a jej dopadoch na región
severovýchodného Slovenska

•

Intenzívnejšia propagácie „značky“ Klub vojenskej histórie Beskydy v radoch širokej
verejnosti

•

Aktívnejšie publikovanie v regionálnych, ale aj celoštátnych odborných periodikách

•

Pokračovanie v upevňovaní spolupráce s organizáciami podobného zamerania na
Slovensku a v zahraničí (Poľsko, Česká republika....)

•

Transformácia webovej stránky klubu na elektronicky časopis

Klub vojenskej histórie Beskydy, tak ako tomu bolo po iné roky, aj v roku 2009 bude úzko
spolupracovať najmä s Vihorlatským múzeom v Humennom, Vojenským historickým ústavom
v Bratislave a Centrom bezpečnostných štúdií v Bratislave.

V Humennom, 9. január 2009

