
KONFERENCIA MESTO A MESTSKÉ ŠTVRTE 
Výzva na aktívnu účasť na konferencii 

 

  
 

Západoslovenské múzeum v Trnave týmto oslovuje odborníkov, aby sa prihlásili 
so svojimi príspevkami na konferenciu Mesto a mestské štvrte, ktorá bude 14. 
októbra 2022 v koncertnej sále múzea. 
Organizátor: Trnavský samosprávny kraj, Západoslovenské múzeum v Trnave 
Podujatie: Odborná konferencia 
Téma: Mesto a mestské štvrte 
Miesto: Západoslovenské múzeum v Trnave, koncertná sála 
Kontaktná osoba za organizátora: PaedDr. Simona Jurčová, jurcova.simona@zupa-tt.sk  
 
Termíny: 
Vyhlásenie konferencie: 25. mája 2022 
Prihlasovanie príspevkov účastníkmi: termín predĺžený do 31. augusta 2022 
Termín konferencie: 14. októbra 2022 
Doručenie príspevkov účastníkov s obrazovou prílohou do zborníka: 31. októbra 2022 
Kontaktná osoba za organizátora: PaedDr. Simona Jurčová, jurcova.simona@zupa-tt.sk  
Výstup z konferencie: publikovanie príspevkov v Zborníku Západoslovenského múzea 
2022 
 
Obsah konferencie: 
Problematika výskumu miest je veľmi bohatá, keďže mestá ako dynamický 
a štruktúrovaný systém poskytujú množstvo tém, ktoré je možné skúmať. Analýzou 
miest sa zaoberá veľké množstvo vedných disciplín – história, urbánna etnológia, 
sociológia, kulturológia, demografia a iné. Mestské sídla prešli vývojom, ktorý ich 
definoval po viacerých stránkach – či už po stránke urbanizmu, spôsobe života 
obyvateľov, vo vzťahu ku kultúre, vzdelaniu, náboženstvu. Opevnené mestá uzatvorené 
v hradbách sa vnímali ako symbol božieho poriadku, taktiež prosperity, obchodu 
a inovátorských myšlienok. Niekedy boli vnímané negatívne ako rušný a nebezpečný 
priestor v porovnaní s rurálnymi lokalitami, ktoré (ako sa stereotypne predpokladalo) 
neboli tak vystavené negatívam dynamicky sa meniacej spoločnosti. Postupne sa mestá 



vymanili zo zovretia hradieb, rozšírili sa do okolitého priestoru, tvorili sa nové štvrte vo 
veľkorysejšom priestore. Mesto vždy bolo priestorom, ktoré bolo nielen dôležitou 
územno-právnou jednotkou ale aj fenoménom, kde sa žilo špecifickým spôsobom života, 
inšpiratívnym aj kritizovaným počas celej ich existencie.  
 
Okruhy tém: 
Mesto ako priestor kultúry. Spoločenský život v meste vo vybranom obdob.í 
Každodennosť miest (+konkrétna téma). Život chudoby a privilegovaných vrstiev 
v mestách vo vybranom časovom období. Mesto a proletariát. Sirotince, chudobince, 
nemocnice. Dobročinnosť. Mesto a smrť – epidémie, cintoríny, katakomby. Mesto 
a zdravý životný štýl. Mestské insígnie a ich význam. Mesto a vzdelanosť. Mesto 
a výkon práva. Mesto a šport (voľnočasové aktivity). Mesto vo výtvarnom umení. Mesto 
v literatúre. Náboženský život – procesie, rády, činnosť cirkví. Spolkový život miest. 
Etnická a náboženská diferenciácia miest. Aktuálne archeologické/ historické nálezy. 
Mestský urbanizmus a architektúra. Osobnosti – napr. fotografi a maliari miest. Estetika 
miest a oddychové zóny – parky, fontány, sochy. Kaviarenská kultúra. Špecifickosť 
mestských štvrtí. Trhy a jarmoky...a podobne. 
 
 
 


