
Správa o činnosti Etnologickej sekcie Zväzu múzeí na Slovensku   

za obdobie od 17. VZ ZMS (21. nov. 2007) do 18. VZ ZMS (15. okt. 2008) 

 
Organizačná a koordinačná činnosť ES 
1. Výbor ES sa v priebehu predmetného obdobia zasadal raz, a to: 8. júla 2008. (viď 
Zápisnicu z 1. zasadnutia Výboru ES). 
2. Výbor ES prerokoval možnosti propagovania činnosti Etnologickej sekcie Zväzu 
múzeí na Slovensku a získavanie nových členov v rámci jednotlivých regiónov (úloha pre 
regionálnych zástupcov ES) 
3. Počet členov ES do konca septembra 2008 je 48.  
 
Odborná činnosť ES 
1. Východoslovenské múzeum v Košiciach vydalo koncom roku 2007 zborník prednášok 
z XI. ročníka celoslovenského odborného seminára Etnológ a múzeum pod názvom Múzejné 
zbierky a zberatelia. 
2. V odborných periodikách a regionálnej tlači boli publikované informačné príspevky 
o XI. ročníku seminára Etnológ a múzeum pod názvom Múzejné zbierky a zberatelia. 
3. Maďarská národopisná spoločnosť ponúkla publikácie pre slovenské múzejné 
inštitúcie darom podľa ich výberu. Zo zoznamu ponúknutých publikácií vybrali: Gemersko-
malohontské múzeum v Rimavskej Sobote, SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry na Slovensku 
vo Svidníku, Katedra etnológie a kultúrnej antropológie FF UK v Bratislave, Slovenské 
poľnohospodárske múzeum v Nitre, SNM - HM - Dokumentačné centrum Slovákov 
v zahraničí v Bratislave, SNM – Múzeum kultúry Nemcov na Slovensku v Bratislave, 
Kysucké múzeum v Čadce, SNM – EM v Martine, Hradné múzeum vo Fiľakove, SNM – 
Muzeologický kabinet v Bratislave. Knižné dary privezie z Budapešti Kultúrny inštitút 
Maďarskej republiky v Bratislave a záujemcovia ich môžu prevziať na sekretariáte 
generálneho riaditeľa SNM v Bratislave (Vajanského nábr. 2). 
4. 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. Materiály týchto dvoch seminárov sa v roku 
2008 nepodarilo vydať. Keďže múzeá, ktoré boli organizátormi týchto seminárov nemajú 
možnosť (ani financie, ani čas) vydať zborníky Etnológ a múzeum č. VIII a IX, výbor ES sa 
predbežne dohodol, že na ich vydanie bude v roku 2009 hľadať ďalšie možnosti. 
5. Predsedníčka ES I. Danterová po konzultovaní s podpredsedníčkou ES,  K. 
Buganovou vypracovala a dňa 8. júla 2008 zaslala Pripomienky k návrhu Stanov Zväzu múzeí 
na Slovensku P ZMS  
6. XII. ročník celoslovenského odborného seminára so zahraničnou účasťou Etnológ a 
múzeum na tému „Pastierska kultúra, jej dokumentácia a prezentácia sa uskutoční v dňoch 
15.-16. 10. 2008 v Národopisnom múzeu v Liptovskom Hrádku a v Múzeu liptovskej dediny 
v Pribyline.  
7. Dňa 16. októbra 2008 sa uskutoční 3. zasadnutie členov Etnologickej sekcie ZMS 
v Múzeu liptovskej dediny v Pribyline.  
 
 
V Galante, 7. októbra 2008 
 
 
 

PhDr. Izabela Danterová 
          predsedníčka ES ZMS 


