Katedra geografie a geológie, Fakulta prírodných vied
Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici
v spolupráci so

Sekciou pre environmentálne dejiny
Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV v Bratislave
a

OZ Libetha
Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa uskutoční
pod záštitou dekanky Fakulty prírodných vied UMB v B. Bystrici
doc. RNDr. Jarmily Kmeťovej, PhD.

Človek a krajina v minulosti VII.
(Historicko-geografický výskum krajiny
a environmentálne dejiny krajiny)

I. cirkulár

Montánna krajina ťažobnej lokality Ľubietová – Podlipa v roku 1740

21. až 23. septembra 2021 v Ľubietovej,
rekreačné zariadenie Chata Lubetha

CIEĽOM VII. ROČNÍKA VEDECKEJ KONFERENCIE
ČLOVEK A KRAJINA V MINULOSTI:
je prezentovať problematiku teoreticko-metodických a praktických aspektov výskumu
v rámci environmentálnych dejín so zameraním na geografiu montánnej krajiny, históriu
montánnej krajiny, dejiny montanistiky a tiež na problematiku banského turizmu. Oboznámiť
odbornú a laickú verejnosť s najnovšími výsledkami výskumov v daných vedných odboroch
prostredníctvom prednášok popredných odborníkov zo Slovenska a zo zahraničia.

TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCIE:
1) Teoreticko-metodické problémy v (montánnych) environmentálnych dejinách
a v historickej geografii
2) Geografický výskum montánnej krajiny
3) Dejiny montanistiky a montánny turizmus v geografickom priestore Ľubietovej
4) Montánne environmentálne dejiny krajiny
5) Dejiny montanistiky
6) Montánny turizmus
7) Využitie informačných technológií pri výskumoch v geografii a historickej geografii,
pri prezentácii montánnych environmentálnych dejín krajiny, dejín montanistiky
a montánneho turizmu

VEDECKÍ GARANTI KONFERENCIE:
doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. – hlavný vedecký garant
PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD.
PhDr. Ľudovít Hallon, DrSc.
Prof. RNDr. Peter Chrastina, PhD.
Prof. RNDr. Pavol Korec, CSc.
doc. Marcu S. Staşac, PhD.

ORGANIZÁTORI KONFERENCIE:
Katedra geografie a geológie
v zastúpení PaedDr. Bohuslavy Gregorovej, PhD. a
doc. PaedDr. Pavla Hrončeka, PhD.
OZ Libetha so sídlom v Ľubietovej
v zastúpení Dagmar Zajacovej

KONTAKTNÉ OSOBY:
Dagmar Zajacová (email: ozlibetha2011@gmail.com, č. t. +421 904 906 942)
PaedDr. Bohuslava Gregorová, PhD. (email: bohuslava.gregorova@umb.sk)
doc. PaedDr. Pavel Hronček, PhD. (email: pavel.hroncek@umb.sk)

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:
• Konferencia sa uskutoční 21. až 23. septembra 2021 v priestoroch rekreačného
zariadenia – Chata Lubetha so začiatkom o 9:00 hod.
• Konferencia bude pracovať podľa programu, ktorý mal byť prezentovaný už na
dvoch jej odložených termínoch v roku 2020 z dôvodu pandémie COVID-19.
Všetci pozvaní účastníci budú o programe a názvoch prednášok informovaní do
3. septembra 2021.
• Na konferencii budú prezentované vyžiadané prednášky od pozvaných popredných
domácich a zahraničných odborníkov zaoberajúcich sa vo svojej vedecko-výskumnej
činnosti problematikou uvedenou v tematických okruhoch konferencie. Všetci
pozvaní odborníci obdržia certifikát o vyžiadanej prednáške.
• Prezentované príspevky je potrebné doručiť na adresu doc. Pavla Hrončeka, PhD.
do 20. októbra 2021.
• Vybrané najvýznamnejšie príspevky v anglickom jazyku budú podľa výberu
a odporúčania vedeckých garantov konferencie zaslané na publikovanie do
vedeckého časopisu Acta Geographica Universitatis Comenianae, ktorý je
indexovaný v databáze SCOPUS. Časopis vydáva Geografická sekcia Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Odporúčanie vedeckých garantov
konferencie však automaticky nezaručuje ich prijatie do tlače, všetky príspevky musia
prejsť riadnym recenzným konaním podľa interných pravidiel časopisu.
• Vybrané príspevky budú tematicky podľa výberu a odporúčania vedeckých garantov
konferencie publikované v anglickom jazyku vo vedeckom časopise Geografická
revue vydávanom na pôde Katedry geografie a geológie Fakulty prírodných vied UMB
v Banskej Bystrici, v slovenskom jazyku vo vedeckom časopise Annales Historici
Presovienses, ktorý vydáva Inštitút histórie Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity
v Prešove a v slovenskom jazyku vo vedeckom časopise Quaestiones rerum
naturalium, ktorý publikuje Katedra biológie a ekológie Fakulty prírodných vied
UMB v Banskej Bystrici.
• Účastnícky poplatok za trojdňovú konferenciu je pre všetkých účastníkov 125
Eur. Jeho uhradenie je nevyhnutné do 14. septembra 2021. Pri registrácii musia
účastníci predložiť doklad o jeho úhrade. Financie prosíme poukázať na
bankový účet: Občianske združenie LIBETHA Ľubietová Nám. V. Dunajského č.
1/1 Ľubietová, IČO: 42193915, Bankové spojenie: Poštová banka a. s. Banská
Bystrica, IBAN: SK69 6500 0000 0000 2032 1776
• Účastnícky poplatok zahŕňa:
- Publikovanie predneseného príspevku vo vedeckom časopise
- Prenájom priestorov rekreačného zariadenia Chata Lubetha (prednášková
miestnosť, spoločenské priestory, priestory areálu) – uzavretá spoločnosť
pre účastníkov konferencie (21. až 23. 9. 2021)

- Exkurzia – Montánna krajina okolia Ľubietovej sprevádzaná odbornými
prednáškami a výkladom in situ. Súčasťou exkurzie je krátke spoločenské
posedenie spojené s obedom v prírode (23. 9. 2021)
- 2x ubytovanie (21. a 22. 9. 2021)
- 3x obed (21., 22. a 23. 9. 2021)
- 2x raňajky (22. a 23. 9. 2021)
- 2x večera (21. a 22. 9. 2021)
- Občerstvenie počas prestávok (21. až 23. 9. 2021)
- Spoločenský večer (22. 9. 2021) so začiatkom o 16:30 spojený so slávnostným
zasadnutím Sekcie pre environmentálne dejiny Slovenskej historickej
spoločnosti pri SAV v Bratislave, ktorej súčasťou bude uvádzanie do života
najnovších monografických prác s tematikou dejín životného prostredia a
prednáška na tému Výskum historickej krajiny na pôde katedry geografie
v Banskej Bystrici.
- Na objednávku u organizátorov je možné si zabezpečiť dopravu z Banskej
Bystrice na chatu Lubetha (21. 9. 2021) a z chaty Lubetha do Banskej Bystrice
(23. 9. 2021)
• Účastnícky poplatok za dva dni konferencie – 22. – 23. 9. 2021 – 105 Eur –
zahŕňa vyššie popísanú ponuku na dané dni
• Účastnícky poplatok na jeden deň 21. alebo 22. septembra 80 - Eur – zahŕňa
vyššie popísanú ponuku na daný deň bez spoločenského večera
• Účastnícky poplatok – aktívna účasť na konferencii - 50 Eur
• Účastnícky poplatok – pasívna účasť na konferencii - 15 Eur (uhrádza sa pri
registrácii)
• V prípade záujmu o individuálne riešenie účastníckeho poplatku kontaktujte
organizátorov

