POZVÁNKA, VÝZVA NA ZASIELANIE ABSTRAKTOV
Organizátori:
Banícke múzeum v Rožňave, kultúrna inštitúcia Košického samosprávneho kraja
Etnologická komisia Zväzu múzeí Slovenska
Zväz múzeí Slovenska
Mesto Rožňava

Miesto konania:
Banícke múzeum v Rožňave
Zážitkové centrum SENTINEL, Šafárikova 43
Rožňava

Rokovacie jazyky: slovenský, český

Baníctvo je neoddeliteľnou súčasťou histórie a spôsobu života obyvateľov viacerých regiónov
Slovenska a vďaka svojmu interdisciplinárnemu presahu je zaujímavou témou nielen z pohľadu
využívaných technológií či ekonomického prínosu pre spoločnosť, ale aj špecifickými javmi a
formami života profesijnej skupiny baníkov. Doklady o živote baníkov a baníctve možno nájsť
vo väčšine slovenských múzeí; sú sústredené buď v samostatnom fonde, alebo veľmi často
tvoria špecifickú a cennú časť fondu národopis prípadne histórie. V posledných rokoch u
verejnosti na Slovensku a všeobecne v Európe výrazne ožíva záujem o doklady baníctva a
spôsoby jeho prezentácie (sprístupnenie opustených baní, technických pamiatok spojených s
baníctvom, a pod.). Z pohľadu slovenského múzejníctva a vôbec spoločnosti ako takej, je to
jasným signálom pre potrebu budovania moderných prístupov v problematike a využití
prístupnej formy prezentácie kultúrneho dedičstva baníctva pre širokú verejnosť.

Tematické okruhy:
Ekonomické a kultúrne špecifiká života baníkov v minulosti.
Banskoprávne pomery (pravidlá a poriadky).
Sociálny život baníkov. Bývanie baníkov a ich rodiny. Banícka kolónia.
Duchovný život baníkov a ľudová zbožnosť.
Nárečové zvláštnosti, slovník baníka.
Doklady baníctva vo fondoch múzeí. Spôsoby prezentácie baníctva v múzeách a mimo nich.
Súčasné využitie dokladov baníctva v oblasti montánneho turizmu.

Prihlášky:
Predbežnú prihlášku (účastníci s príspevkom aj anotáciu), prosíme zaslať do 30. apríla 2017
na adresu: banickemuzeum@gmail.com
Program konferencie a podrobnejšie informácie pošlú organizátori v priebehu mája 2017.

Predbežný program:
19.-20. september Rokovanie konferencie
20. september
Zasadnutie Etnologickej komisie Zväzu múzeí Slovenska
21. september
Exkurzia
Priebežne bude možná prehliadka expozícií a aktuálnych výstav Baníckeho múzea v Rožňave.
Publikovanie príspevkov:
Príspevky budú vydané v recenzovanom zborníku. Zostavovateľ si vyhradzuje právo výberu
príspevkov do zborníka. Zborník vyjde do konca roka 2017.
Termín dodania príspevkov: do 30. septembra 2017.
Odborný program konferencie zabezpečuje Banícke múzeum v Rožňave. Náklady na
ubytovanie, stravovanie, cestovné a účastnícky poplatok hradí účastníkom vysielajúca
inštitúcia.

Účastnícky poplatok:
15 EUR
zamestnanci členských múzeí ZMS
20 EUR
zamestnanci iných inštitúcií
10 EUR
študenti a dôchodcovia
bez poplatku účastníci s príspevkom
Účastnícky poplatok uhradia účastníci v hotovosti pri prezentácii.

Ubytovanie a stravovanie:
Ubytovanie a stravovanie si účastníci zabezpečujú sami. Kontakty a ceny ubytovacích
zariadení v Rožňave nájdete na týchto stránkach:
http://www.limba.com/sk/ubytovanie_slovensko/roznava.htm
http://www.travelguide.sk/svk/roznava/ubytovanie/

Garanti:
Vedecký garant: doc. Ing. Mário Molokáč, PhD., Fakulta BERG, Technická univerzita
v Košiciach, Boženy Nemcovej 32, 042 00 Košice. Tel.: +421 55 602 2664, E-mail:
mario.molokac@tuke.sk
Organizačná garantka: PhDr. Ing. Jaroslava Neubauerová, PhD., Banícke múzeum v Rožňave,
Šafárikova 31, 048 01 Rožňava. Tel.: +421 940 171 104. E-mail: jaroslava@neubauer.sk
Organizačná garantka: PhDr. Dáša Ferklová, SNM – Etnografické múzeum v Martine, Malá
hora 2, 036 80 Martin. Tel.: +421 43 422 02 90, e-mail: dasa.ferklova@snm.sk

