
Správa o činnosti Etnologickej sekcie Zväzu múzeí na Slovensku   

za obdobie od 21. VZ ZMS (27.10.2011) a 22. VZ ZMS (18.4.2012) 

 

 

Organizačná a koordinačná činnosť ES 

1. Výbor ES v priebehu predmetného obdobia prerokoval aktuálne problémy a témy   

činnosti ES  priebežne formou elektronickej pošty. 

2. Členovia ES sú o činnosti priebežne informovaní prostredníctvom elektronickej pošty.  

3. Informácie o činnosti ES sú pravidelne aktualizované na internetovej stránke ZMS. 

4. Počet členov ES do 7. zasadnutia ES 24.9.2012  je  62. 

5. Dňa 8. novembra 2011 sa počas seminára Etnológ a múzeum uskutočnilo 6. zasadnutie 

členov ES v Slovenskom národnom literárnom múzeu v Martine. Na zasadnutí bola 

zhodnotená činnosť za uplynulé obdobie, schválil sa plán na ďalšie obdobie a rokovalo 

sa o mieste konania ďalšieho ročníka seminára Etnológ a múzeum a jeho obsahovej 

náplni.  

 

Odborná činnosť ES 

1.   XV. ročník odborného seminára Etnológ a múzeum sa podľa plánu uskutočnil v 

priestoroch Slovenského národného literárneho múzea a Slovenského národného múzea 

v Martine v dňoch 8. – 9. 11. 2011 na tému Dokumentácia 2. polovice 20. storočia 

a súčasnosti. Za realizáciu seminára bola zodpovedná riaditeľka SNM – Múzeá v 

Martine  PhDr. Mária Halmová. Zo seminára bol vydaný zborník príspevkov. Správy 

o seminári pripravili E.Ševčíková – Slovenský národopis a M.Halmová – Múzeum, 

1/2012, s. 53.  

 

2. XVI. ročník odborného seminára Etnológ a múzeum sa podľa plánu uskutoční 24.9.- 

26.9.2012 v Zemplínskom múzeu v Michalovciach. Na seminár je prihlásených 18 

príspevkov. 

 

3. Predsedníčka ES požiadala Predstavenstvo ZMS o príspevok na činnosť ES  v sume 400 

€  (300 € na exkurziu počas seminára a 100 € na zasadnutie/kancelárske potreby). 

Príspevok bol schválený.  

 

4. Predsedníčka ES rokovala s predsedníčkou Národopisnej spoločnosti Slovenska (ďalej 

NSS) PhDr. Hanou Hlôškovou ohľadom užšej spolupráce ES ZMS a NSS. NSS môže 

podporiť činnosť vo forme finančného príspevku a tiež pravidelné stretnutie etnológov 

na seminári Etnológ a múzeum môže byť priestorom na stretnutie členov NSS – najmä 

na regionálnej báze. 

 

5. Predsedníčka ES aktuálne spolupracuje na vypracovaní Stratégie rozvoja ľudských 

zdrojov v múzeách SR – časť za ZMS. V stratégii bude prezentovať doterajšiu činnosť 

ES na poli vzdelávania – najmä pravidelné semináre. V návrhu na ďalšiu činnosť v tejto 

oblasti plánuje vytvoriť priestor na ďalšie pracovné stretnutia etnológ múzejníkov 

zameraných na prácu so zbierkovými predmetmi „Kurátorské štúdiá pre etnológov“ – 

ide o pracovný návrh. 

 

6. Činnosť sekcie bude predsedníčka ES prezentovať  na konferencii Fenomén kultúrneho 

dedičstva v spoločnosti 13.-15.11.2012, ktorú pripravuje Odbor muzeológia a kultúrne 

dedičstvo KEKA FF UK Bratislava v príspevku 15 rokov činnosti ES ZMS. 

 

 

V Pezinku, 21. septembra 2012 

    Mgr. Eva Ševčíková 

           predsedníčka ES ZMS 


