
POZVÁNKA 

na vedeckú a odbornú konferenciu 

Diela Mateja Bela a jeho súčasníkov 
vo vysokoškolskej a inej odbornej praxi 
(výskum - edukácia - aplikácia - popularizácia)  
 

Organizátori:  

Univerzitné výskumné centrum Mateja Bela (UVCMB), Katedra historických 

vied a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave 

Dátum: 

4. 11. 2021 (štvrtok) o 9.00 (prezentácia od 8.30) 

 

Miesto konania: 

Miestnosť Z 0.3 (na prízemí), FF UCM, Námestie J. Herdu 2, Trnava  

 

Rokovacie jazyky:  

slovenský, český, anglický 

 

Zameranie a cieľ konferencie: 

UVCMB pri Katedre historických vied a stredoeurópskych 

štúdií Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave organizuje v rámci riešenia 

grantového projektu KEGA č. 005UCM-4/2019 „Prírodné pomery Nitrianskej 

stolice v 18. storočí pohľadom M. Bela (vysokoškolská učebnica)“ medzinárodnú 

vedeckú konferenciu. Jej primárnym cieľom je poukázať na rôzne aspekty diela 

uhorského vzdelanca barokového obdobia a zároveň sa zamyslieť nad vplyvom 

jeho prác a vedeckej činnosti ako celku na súvekú spisbu. 

Ďalšou možnosťou, ktorú konferenčná platforma ponúka, je  analyzovať 

historické a literárne diela, ako i archívne pramene 18. storočia, akcentovať ich 

význam a využitie v kultúrnej a školskej praxi v súčasnosti z hľadiska 

metodického, didaktického a všeobecnovzdelávacieho, a to aj z perspektívy 

celoživotného vzdelávania. 

V neposlednom rade by organizátori konferencie radi rozprúdili diskusiu 

o možnostiach a perspektívach využitia výsledkov bádania v inej odbornej 

praxi; napr. v regionálnom rozvoji, priestorovom plánovaní či cestovnom 

ruchu. Doteraz sa totiž potenciál konkrétnych výskumov využíval iba 

sporadicky, resp. vôbec.   

 



Tematické okruhy: 

o Matej Bel a práce jeho súčasníkov z interdisciplinárneho pohľadu. 

o Stav, prínos a perspektívy výskumu Belovho diela, resp. prác jeho 

súčasníkov.  

o Možnosti využitia písomných, kartografických, obrazových a hmotných 

prameňov z 18. storočia v školskej a inej odbornej praxi. 

 

Organizačné východiská: 

1. Podujatie sa uskutoční prezenčnou formou iba v prípade priaznivej 

epidemiologickej situácie; presun podujatia do online priestoru (platforma 

MS Teams) bude prihláseným účastníkom vopred oznámený mailom.  

2. Konferencia je jednodňová so začiatkom o 9.00 (prezentácia účastníkov  

od 8.30); ukončenie o cca 16.00. 

3. Účasť, názov a abstrakt príspevku (max. rozsah 1 000 znakov) uveďte, 

prosím, do priloženej prihlášky, ktorú je potrebné doručiť elektronicky  

do 10. 10. 2021 na e-mailovú adresu: david.jablonsky@ucm.sk. 

Pozn.: Prihlášku, prosím, zašlite aj v prípade, že sa podujatia zúčastníte bez 

prednášky. 

4. Účasť a vystúpenie na konferencii sú bezplatné. 

 

Odborný garant konferencie: prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


