
Správa o činnosti Etnologickej sekcie Zväzu múzeí na Slovensku   

za obdobie od 16. VZ ZMS (23. nov. 2006) do 17. VZ ZMS (21. nov. 2007) 

 
Organizačná a koordinačná činnosť ES 
1. Po desaťročnej činnosti Národopisnej komisie ZMS sa členovia komisie podľa Stanov 
a Organizačnej a rokovacieho poriadku ZMS  rozhodli svoju činnosť ďalej vykonávať v rámci 
Etnologickej sekcie. Tri členky Národopisnej komisie (K. Holbová, K. Buganová, I. 
Danterová) po dohode s ostatnými členmi NK ZMS podali dňa 11. 10. 2006 Predstavenstvu 
ZMS žiadosť o založenie Etnologickej sekcie Zväzu múzeí na Slovensku. Predsedníctvo ZMS 
na svojom zasadnutí 12. januára 2007 súhlasilo so zmenou názvu Národopisnej komisie ZMS 
na Etnologickú sekciu (ďalej ES). Prvé zakladajúce zasadnutie ES sa uskutočnilo dňa 12. 
februára 2007, na ktorom sa uskutočnila voľba členov Výboru ES ZMS a Rady regionálnych 
zástupcov ES ZMS, prijal sa nový organizačný a rokovací poriadok ES, plán činnosti 
a rozpočet činnosti ES na obdobie 2007-2009, tlačivo Záväzná prihláška ES. (viď Zápisnica 
z 1. zasadnutie ES).  
2. Všetky dokumenty ES sú sprístupnené na webovej stránke ZMS a zároveň sa 
priebežne zasielajú členom ES a členským múzeám ZMS elektronickou poštou 
prostredníctvom členov Výboru a Rady regionálnych zástupcov ES. 
3. 2. zasadnutie členov ES sa uskutočnilo dňa 10. októbra 2007 (viď Zápisnica z 2. 
zasadnutie ES). 
4. Výbor ES sa zasadal v priebehu predmetného obdobia dvakrát: 10. apríla 2007 a 31. 
októbra 2007. (viď Zápisnice z 1. a 2. zasadnutia Výboru ES). 
5. Počet členov ES do konca októbra 2007 je 36.  
 
Odborná činnosť ES 
1. Vlastivedné múzeum v Galante vydalo koncom roku 2006 zborník prednášok z XI. 
ročníka celoslovenského odborného seminára Etnograf a múzeum X. pod názvom Mlyny 
a mlynárske remeslo. Prezentácia zborníka sa uskutočnila dňa 27. marca 2007 vo 
Vlastivednom múzeu v Galante. 
2. V odborných periodikách a regionálnej tlači boli publikované informačné príspevky 
o X. ročníku seminára Etnograf a múzeum pod názvom Mlyny a mlynárske remeslo.  
3. Uskutočnili sa rokovania ohľadom vydania zborníka zo VIII. seminára Etnograf 
a múzeum na tému „Muzeálna dokumentácia a prezentácia regionálnych špecifík 
v poľnohospodárstve“, ktorý sa konal v roku 2004 v Slovenskom poľnohospodárskom múzeu 
v Nitre a vo veci vydania zborníka z IX. seminára Etnograf a múzeum na tému „Etnokultúrna 
funkcia odevu a textílií v 2. polovici 20. storočia“, ktorý sa uskutočnil v októbri 2005  
v Liptovskom Mikuláši v Múzeu Janka Kráľa. Obidva zborníka podľa možností a prísľubu 
riaditeľov múzeí budú vydané v roku 2008. (viď  Zápisnicu z 2. zasadnutia Výboru ES). 
4. XI. ročník celoslovenského odborného seminára so zahraničnou účasťou Etnológ a 
múzeum na tému „Múzejné zbierky a zberatelia“ sa uskutočnil v dňoch 10.-11. 10. 2007 vo 
Východoslovenskom múzeu v Košiciach  pri príležitosti 60. výročia vzniku národopisného 
pracoviska v múzeu. Na seminári odznelo 20 príspevkov múzejníkov - etnológov s bohatým 
ilustračným materiálom. Účastníci seminára sa v rámci programu zúčastnili slávnostného 
prijatia primátorom Mesta Košice a prehliadky historického centra mesta. Hlavným 
organizátorom seminára bolo Východoslovenské múzeum v Košiciach (Zodpovední: Dr. 
Róbert Pollák, riaditeľ, Dr. Klaudia Buganová, etnologička).   
 
V Galante, 6. novembra 2007 
 
 
 

PhDr. Izabela Danterová 
          predsedníčka ES ZMS 


