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Tlačová správa
Stredoslovenské múzeum vo svojom tradičnom cykle ponúka stretnutie s osobnosťou Mateja
Bela
Stredoslovenské múzeum aj v roku 2021 pokračuje v obľúbenom cykle Stretnutia s minulosťou.
Sledovať ich môžete priamo na sociálnej sieti tejto kultúrnej inštitúcie. V dnešnom vydaní bude
hosťom docent Imrich Nagy, ktorý sa zameria na dielo polyhistora Mateja Bela.
Zaujímaví hostia a rôznorodé témy, ktoré súvisia s našou minulosťou. To všetko sa spája s podujatím
Stretnutia s minulosťou. Svojim priaznivcom sa múzeum snaží priblížiť nielen zaujímavé osobnosti a
ich tvorbu, ale aj zaujímavé a často aj nové informácie súvisiace s históriou Slovenska. Dnes sa
cyklus zameria na jednu z najvýznamnejších osobností slovenskej histórie, polyhistora Mateja Bela.
Tento vlastenec a vzdelanec je posudzovaný ako význačný európsky vedec 18. storočia. Svedčia o
tom aj viaceré ocenenia, ktoré za svoju tvorbu získal. Zaslúžil sa napríklad o vydávanie
Bratislavských novín a za jeho životné dielo možno považovať Historicko-zemepisný poznatok o
súvekom Uhorsku. Fakt, že na Mateja Bela sa aj dnes musíme pozerať ako na človeka, ktorý
zanechal dôležitú stopu v dejinách Slovenska, potvrdzuje aj univerzita v Banskej Bystrici, ktorá
nesie jeho meno. Tieto slová potvrdzuje aj historik Imrich Nagy z Filozofickej fakulty UMB:
„V poslednom desaťročí dielo Mateja Bela znovu ožilo v nových a vo väčšine prípadov aj v úplne
prvých prekladoch do slovenčiny. Aký je dôvod tohto oneskoreného záujmu o Bela a jeho dielo? Čo
môže ponúknuť dnešnému čitateľovi, ktorý sa zaujíma o výskum regionálnych dejín? Na príklade
Belovho opisu Zvolenskej stolice si zodpovieme tieto aj ďalšie súvisiace otázky a pozrieme sa aj na
perspektívy belovského výskumu v najbližšom období.“
Stretnutia s minulosťou na tému Matej Bel a výskum regionálnych dejín si môžete pozrieť už dnes
na facebookovej stránke Stredoslovenského múzea. Priamy prenos sa začne o 18:30 hodine.
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