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Příznivci historické geografie již přivykli tradičním lednovým tematicky laděným 
a interdisciplinárně pojatým konferencím. Letošní již osmá konference se uskutečnila v Praze 
na Albertově 25. 1. 2012 a poprvé byla organizována pod záštitou nově institucionalizovaného 
Výzkumného centra historické geografie, které bylo podpořeno GA ČR jako jeden z 25 projektů 
na podporu excelence v základním výzkumu (P410/12/G113). Pořadatelem setkání byla Komise 
pro historickou geografii při Historickém ústavu AV ČR, v. v. i. a katedra sociální geografie 
a regionálního rozvoje PřF UK v Praze. 

Ústředním tématem letošního setkání bylo geografické názvosloví. Z různých úhlů pohledu 
se mu ve svých příspěvcích věnovali představitelé jak akademické sféry (historici, geografové, 
kartografové, jazykovědci, odborníci z oblasti knihovnictví, architekti ad.), tak státních institucí 
(např. ČÚZK, ČSÚ). 

Celodenní jednání bylo rozděleno do 4 bloků, v nichž pozornost byla věnována zejména 
geografickému názvosloví ve slovníkových dílech a databázích a geografickému názvosloví 
jako historickému pramenu. Diskutována tak byla problematika geografického názvosloví v kontextu 
tvorby a možností využití databází např. GEONAMES, LUCC, ale i z hlediska pramene umožňujícího 
interpretaci socio-prostorových změn, obecných a specifických vývojových procesů, institucionálních 
a kulturních podmíněností vývoje společnosti v různých typech krajin (např. městské, venkovské). 

Bohatá (hodinu trvající) závěrečná diskuse potvrdila nejen význam podobných 
interdisciplinárně zaměřených setkání, spočívající ve vzájemném obohacování se, ale zejména potřebu 
věnovat významnější pozornost geografickému názvosloví i v geografickém 
či historickogeografickém výzkumu. 

Jednání bylo přítomno více než 100 účastníků. Podobně jako u předchozích konferencí lze 
očekávat, že se s vybranými příspěvky bude moci seznámit i širší odborná veřejnost, a to na stránkách 
časopisu Historická geografie. 


