
    

   

 

  

    

                   

   

 

       

       

        

                                  

         

       

  

      

         

     

        

 

 

  

     

     

  

      

  

    

      

  

    

                           

 

VEDECKÁ KONFERENCIA REGIÓNY V DOBE NESLOBODY (1938 – 1989) 

(aktualizácia termínu podujatia) 

Miesto konania: Považská Bystrica 

Predpokladaný termín: 9. – 10. septembra 2021 

Organizátori: Ústav pamäti národa; Mesto Považská Bystrica; Trenčianska univerzita 

A. Dubčeka v Trenčíne, Katedra politológie 

Ústav pamäti národa v spolupráci s mestom Považská Bystrica a Katedrou politológie 

Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v Trenčíne organizuje vedeckú konferenciu zaoberajúcu sa 

regionálnymi dejinami v období neslobody, ktorého všestranný výskum je jednou z hlavných 

úloh jeho činnosti. Cieľom konferencie je prehĺbiť doterajšie poznatky smerujúce 

k zmapovaniu dejín obcí, miest či regiónov z pohľadu dopadov vlády dvoch nedemokratických 

režimov, ktorých výskum sa doteraz zameriaval najmä na centrálnu politiku štátu a činnosť jeho 

represívneho aparátu. 

Súčasne je jej cieľom vytvoriť priestor na prezentáciu najnovších výsledkov výskumu 

regionálnych dejín a zároveň podnietiť, ďalší rozvoj výskumu bádateľov a vytvoriť základy na 

spoluprácu na výskume dejín miest, obcí, či regiónov. 

Konferencia bude mať interdisciplinárny charakter a poskytne priestor pre bádateľov zo 

širokého spektra spoločenských vied. 

Prihlásené príspevky by sa mali zameriavať na tieto tematické okruhy: 

 miestna správa a jej vývoj na úrovni obcí, miest i vyšších územných celkov 

 paralelné regionálne mocenské štruktúry vládnucej strany a jej vzťah k miestnej správe 

 regionálne štruktúry mocensko-represívneho aparátu 

 perzekúcie obyvateľstva predovšetkým na rasovom, náboženskom a triednom princípe 

– regionálne špecifiká 

 hospodárstvo, sociálna politika, školstvo, kultúra a šport v regiónoch 

 zmeny v sociálnej štruktúre, majetkových pomeroch a životnom štýle obyvateľstva 

jednotlivých územných jednotiek a regiónov 

 genéza, zmeny a spôsob života regionálnych spoločenských elít 

 špecifiká reagencie obyvateľstva jednotlivých regiónov na celospočenské javy 

a udalosti 



     

     

 

      

 

    

  

      

  

   

 

 dedina vs. mesto - prirodzená i cielená urbanizácia jednotlivých regiónov 

 industrializácia jednotlivých regiónov a jej hospodárske, sociálne i urbanistické 

dôsledky 

 architektúra a urbanistické zásahy do podoby miest a obcí v dobe neslobody 

Organizátori budú aktívnym účastníkom hradiť stravovanie a spoločenský program počas 

konferencie. Výstupom z konferencie bude publikovaný zborník príspevkov. 

Vzhľadom na aktuálny vývoj epidemiologickej situácie došlo k posunu pôvodne plánovaného 

termínu konania podujatia. 

Prihlášky posielajte do 4. júla 2021 na mailovú na adresu: podolec@upn.gov.sk. 
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