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„Ako vzniká artefakt“ - Špinavá kunsthistória.
Prednáška na Paneurópskej vysokej škole
Prednáška z cyklu Ako vzniká artefakt sa uskutoční 23. 3. 2016 od 11.00 do 11.45 hod. v
Mediálnom centre Fakulty masmédií Paneurópskej vysokej školy (FM PEVŠ) v Bratislave, na
Nevädzovej ul. č. 5. Bude sa konať pri príležitosti 7. výročia založenia študijného programu dizajn
médií na FM PEVŠ.
Doc. PhDr. Zdeno Kolesár, PhD., externý pedagóg Ústavu dizajnu médií Fakulty masmédií PEVŠ,
špičkový odborník v oblasti dejín a teórie dizajnu na Slovensku, sa bude venovať téme dejín
dizajnu, na Slovensku relatívne mladej vednej disciplíne, ako aj metódam výskumu, ktoré
pôvodne vychádzali z metodológie klasických dejín umenia.
Rozprávať bude tiež o zrode akejsi „špinavej kunsthistórie“ – procesu, pri ktorom si autori v
rôznych proporciách vypožičiavajú metodológiu z iných disciplín, niekedy až do tej miery, že to
vyzerá, akoby skúmali rozličné dizajny. Zdeno Kolesár, autor monografií Kapitoly z dejín dizajnu 1
a 2 (Bratislava 1998, 2000 a i.), na prednášku ktorého je vstup voľný, predstaví svoj variant
„špinavej kunsthistórie“.
Mgr. Ján Paukovic
autor TS, interný doktorand Ústavu dizajnu médií FM PEVŠ
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Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom
Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno. Sídli v Bratislave a
má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. PEVŠ
disponuje moderným materiálnym a technickým vybavením so zameraním na praktickú výučbu.
Presadzuje rozvoj medzinárodnej spolupráce s prestížnymi zahraničnými univerzitami a vedeckými
inštitúciami, je členom štyroch svetových zoskupení univerzít a má partnerstvá s ďalšími štyridsiatimi
univerzitami. Má 20 akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského
štúdia: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj
habilitačné a inauguračné konanie. Od vzniku našej školy do konca akademického roka 2014/2015
úspešne u nás ukončilo štúdium takmer 12.000 absolventov. V hodnotení Akademickou rankingovou a
ratingovou agentúrou ARRA sa naše fakulty umiestňujú v ukazovateľoch atraktivity štúdia a vzdelanie na
popredných miestach.

