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Primárny tematický okruh:  
 Dejiny múzejníctva na Slovensku 

Sekundárne tematické okruhy: 
Historické a politické kontexty slovenského múzejníctva 
Významné osobnosti 
Profilové expozície a výstavy do roku 1989 
Etnologické aspekty v práci múzejníka 
Vedecká a  literárna produkcia 19. a prvej polovice   
20. storočia ako prameň etnologického výskumu 

Rokovacie jazyky: 
 slovenský, český

Osobnosti
národopisného
múzejníctva na
Slovensku

Každé obdobie vývinu spoločnosti prináša svoje osobitosti. 
Platí to pre múzejníctvo, ale i osobnosti, ktoré ho profilujú. Tá 
neopakovateľná konfigurácia individuálnych predpokladov 
múzejníkov, stavu ich vednej disciplíny, ale i spoločenských 
podmienok, v ktorých pracovali, určujú ich osobný prínos pri 
profilácii vývinu vedeckého poznania i  histórie pracoviska. 
Inštitucionálny i personálny obraz múzea je totiž nielen jeho 
súčasnou podobou, ale často aj určovateľom ďalšieho vývoja. 

Je preto potrebné pripomínať prínos jednotlivých osobností, 
vedeckých kolektívov, ale i celých inštitúcií do histórie múzejníctva  
i etnológie. Ten prínos je neodmysliteľným predpokladom 
formovania samotného odboru, dáva mu  i potrebnú historickú 
kontinuitu. XXV. ročník konferencie Etnológ a múzeum je preto 
iste dobrou príležitosťou pripomenúť si generácie múzejníkov – 
absolventov národopisu, ktorí sa v 50. – 70. rokoch 20. storočia 
významne podieľali na budovaní siete múzeí na Slovensku, ich 
vedecko-výskumnej, zbierkotvornej a expozičnej činnosti –   
a  zhodnotiť ich odborný a vedecký prínos do muzeológie   
a etnológie.
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Predbežný program

21. – 22. september 2021 – konferencia
22. september 2021 – zasadnutie Etnologickej komisie ZMS
23. september 2021 – exkurzia

Program konferencie a podrobnejšie informácie budú zaslané   
v priebehu mesiaca júl 2021.

Príspevky budú publikované v recenzovanom zborníku. 
 Zostavovateľ si vyhradzuje právo výberu príspevkov do zborníka.
Termín dodania príspevkov: 30. september 2021

Účastnícky poplatok:
15  €    zamestnanci členských múzeí ZMS
20 € €zamestnanci iných inštitúcií
10 € € študenti a dôchodcovia
bez poplatku – účastníci s príspevkom

Účastnícky poplatok uhradia účastníci v hotovosti 
pri prezentácii.

Ubytovanie si zabezpečuje a hradí každý účastník sám.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať:
Mgr. Barbora Sumková (Timková), PhDr. Daša Ferklová
tel.: +421 43 41 310 11
barbora.timkova@snm.sk, dasa.ferklova@snm.sk


