
POZVÁNKA 
na 4. slovensko-českú historickogeografickú konferenciu 

 

Matej Bel a jeho súčasníci: diela, texty a kontexty  
 
Organizátori: 
Univerzitné výskumné centrum Mateja Bela, Katedra historických vied  
a stredoeurópskych štúdií FF UCM v Trnave 
 

a 
 

Výzkumné centrum historické geografie, Historický ústav AV ČR, v.v.i. v Prahe 
 

                      
 
Dátum:  
11. 11. 2020 (streda) o 9.00 (prezentácia od 8.30)  
 
Miesto konania: 
Miestnosť Z 03 (na prízemí), FF UCM, Námestie J. Herdu 2, Trnava  
 
Rokovacie jazyky:  
slovenský, český, anglický 
 
Zameranie a cieľ konferencie: 

Dielo M. Bela Notitia Hungariae Novae historico-geographica (slov. 
Historicko-geografické vedomosti o Novom Uhorsku, ďalej Vedomosti) 
predstavuje vlastivednú syntézu, presnejšie historickú topografiu Uhorska  
v období baroka. Toto špecifikum Belovho diela, ktoré vyšlo tlačou v rokoch 
1735 až 1742, má význam pre rôzne odbory humanitnej, prírodnej  
i spoločenskej vedy. Bádatelia na Slovensku alebo v zahraničí sa životom  
a dielom tohto osvietenca zaoberali z rôznych hľadísk. Ťažisko výskumov tvorili 
Belove publikačné aktivity, pedagogická a náboženská činnosť a sondy  
do vybraných prác autora.  

Nosnou témou konferencie je pohľad na historickogeografické a ďalšie (napr. 
filologické, etnologické, kultúrnogeografické) aspekty Vedomostí. Privítame tiež 



príspevky o prácach Belovych spolupracovníkov (napr. S. Mikovíniho), resp.  
o vzoroch a pendantoch historických topografií v Uhorsku (A. Bonfini, S. 
Timon) alebo zo zahraničia (B. Balbín, M. Vogt, J. Schaller a i.).    

Prednášajúci môžu prezentovať aj výsledky svojho bádania mimo hlavnej 
témy konferencie, t. j. výskum v oblasti historickej geografie s dôrazom  
na konkrétne problémy, smery (trendy) a perspektívy odboru.  
 
 
Organizačné východiská: 
1. Pre účastníkov konferencie, ktorí sa osobne nebudú môcť konferencie 

zúčastniť z dôvodu obmedzenia cestovania, bude k dispozícii možnosť 
online pripojenia cez MS Teams.  

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 20. 9. 2020 na e-mailovú adresu: david.jablonsky@ucm.sk. 
Pozn.: Prihlášku 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. 
 
 
 
 

Konferencia je súčasťou riešenia projektu APVV-18-0196  
Vedomosti Nitrianskej stolice M. Bela (interpretácia a aplikácia),  

podporovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja  
 
 
 
 
 
 
a  
 

projektu 005UCM/4-2019  
Prírodné pomery Nitrianskej stolice v 18. storočí pohľadom M. Bela (VŠ učebnica),  

podporovaného grantovou agentúrou KEGA. 
 

 

 
 

  


