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13.00 - 14.00   O MATEJOVI BELOVI INAK
                           Prezentácia knihy Belianum a rozhovor s tvorcami knihy
                           Moderuje: Slavomíra Očenášová-Štrbová

Vydavateľstvo Belianum Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici predstavuje prvú publikáciu edičného radu 
BELIANUM, ktorý chce v čitateľsky prístupnej a knižne atraktívnej forme prezentuje aktuálne výsledky bádania diela 
Mateja Bela. Takto bude náležite dopĺňať zámer systematického vydávania jednotlivých zväzkov jeho Historických 
a zemepisných vedomostí o súvekom Uhorsku pod súčasnou gesciou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
a v úzkej spolupráci s Trnavskou univerzitou v Trnave a Kysuckým múzeom v Čadci.
                          
Literárne dedičstvo slávneho polyhistora je vďačným námetom na jeho zhodnotenie v rozmanitých rovinách. Belove 
myšlienky aj po stáročiach inšpirujú poznávať našu minulosť, umožňujú sledovať dejiny myslenia, sprostredkúvajú 
pohľad nielen na dramatickú dobu, ale aj do osobného života a myslenia dávneho vzdelanca. 

Vydavateľstvo Belianum vytvorilo pre odborníkov exkluzívny publikačný priestor. V tomto diele ho využilo sedem 
autorov, ktorých texty predstavujú život či tvorbu Mateja Bela z rôznych aspektov a ponúkajú interpretačné kľúče 
k jeho nadčasovému dielu. Ich čítanie nie je iba exaktnou prehliadkou zistení, vysvetlení či doplňujúcich údajov, 
ale aj úprimným vyznaním o mnohorakých podobách pôžitku a úžitku z čítania Belových diel, a to pri odbornom 
rešpekte k historickej téme, s ktorou pracujú.          

Garant: UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI 

16.00 - 17.00  Marta Glossová  „Nespôsobilý na vysokoškolské štúdium“
                         Previerky a vylučovanie študentov slovenských 
   vysokých škôl 

Fungovanie vysokých škôl v rokoch 1948 – 1960 bolo v slovenskom prípade, v rámci Československa,  výrazne 
ovplyvňované zásadnými a radikálnymi politickými zmenami. 

Kniha Marty Glossovej opisuje a analyzuje proces preverovania a vylučovania politicky nespoľahlivých alebo 
triedne nevyhovujúcich študentov v  rokoch 1948 – 1960, v kontexte procesu „sovietizácie“ a následných post-
stalinistických zmien v slovenskom vysokoškolskom školstve. Autorka sa nezameriava len na obete čistiek, ale aj 
na ich vykonávateľov z radov študentov a pedagógov. Venuje sa ich motiváciám, ktoré neboli len ideologické, aj keď 
presvedčenie o správnosti politiky KSČ nepochybne hralo dôležitú úlohu. Zásadnú rolu však zohrával aj strach, 
snaha chrániť si vlastnú pozíciu, oportunizmus, bezmyšlienkovité napĺňanie „zhora dodaných“ smerných čísel, ale 
aj vybavovanie si osobných účtov. 

Garant: Ústav pamäti národa

13. 11. 2021, SOBOTA

11.00 - 12.00  Krst originálnych slovenských spoločenských hier 
   Lingolandia a Pickit Draky

Hry kde herný princíp aj ilustrácie pochádzajú od slovenských autorov. Beseda o tom ako tieto hry vznikli.
Garant: f4s, s.r.o.

12.00 - 13.00  ÚSKALIA SLOVENSKEJ SCIFI TVORBY
   prezentácia najnovších kníh spojená s besedou 
           
Legenda slovenskej scifi Tono Stiffel porozpráva o reedícii Zabudnutý vesmír, Katarína Soyka o svojej najnovšej 
space opere Mutácia z planéty Zem a obaja aj o zbierke scifi poviedok Zajtra bude včera, v ktorej je to najlepšie, čo 
na Slovensku v žánri scifi za predošlé roky vyšlo.

Garant: vydavateľstvo Hydra

13.00 - 14.00 CESTOVATEĽSKÁ PREZENTÁCIA 
   „Okolo sveta s palcom hore”

Peter Hoferek sa s vami podelí o zážitky zo svojej 14 mesačnej cesty okolo sveta stopom. Návod, ako môžete niečo 
podobné zažiť aj vy, spísal do knihy Okolo sveta s palcom hore, ktorej vydanie viedlo k založeniu vydavateľstva Elist.

Garant: Vydavateľstvo Elist

14.00 – 15.00 Beseda so spisovateľkou Emily D. Beňovou

          

15.15 - 17.00 Beseda: Možnosti posilnenia imunity vo vzťahu 
   k dychu, pohybu a duševnému životu

Beseda s jogovými učiteľmi Matejom Štepitom (psychológ) a Paulou Dobiášovou (farmaceutka) pri príležitosti 
vydania slovenského prekladu knihy Slobodný dych a svetelno-duševný proces od autora Heinza Grilla. Správne 
vedený pohyb, jasné vnímanie a rozvíjanie predstáv o formách a priestore sú kľúčom k regeneratívnemu uvoľneniu 
dychovej činnosti. 

Kvalitné dýchanie je východiskom pre udržiavanie zdravia tak na fyzickej, ako aj na duševnej rovine a pre utváranie 
slobodného vzťahu k sebe, okoliu a celej spoločnosti. Diskusia o imunite, zdraví a pekných medziľudských vzťahoch.

Garant: Vydavateľstvo AD-joga, Miriam Bellušová      
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