EXPOZIČNÁ, VÝSTAVNÁ
A PREZENTAČNÁ ČINNOSŤ
PO ROKU 1989

XXIII. ROČNÍK KONFERENCIE
ETNOLÓG A MÚZEUM
24. - 26. SEPTEMBER 2019
LUČENEC

POZVÁNKA

Organizátori:
Novohradské múzeum a galéria v Lučenci, kultúrna inštitúcia
Banskobystrického samosprávneho kraja
Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku
Zväz múzeí na Slovensku
Miesto konania:
Novohradské múzeum a galéria
Kubínyiho nám. 3, 984 01 Lučenec

Rozvoj prezentačnej činnosti slovenských múzeí je priamo
odrazom celkového rozvoja múzejníctva v Slovenskej
republike. Po roku 1989 sa aj v slovenskom múzejníctve
začal transformačný proces, bolo nevyhnutné zamerať
pozornosť predovšetkým na úpravu a zmeny v existujúcich
expozíciách, ale tiež na obraty v koncepciách a prípravných
procesochv novej výstavnej činnosti. Múzeá v Slovenskej
republike začali postupne reagovať na potreby modernej
spoločnosti a prispôsobovať tomu aj svoju prezentačnú
činnosť. Téma konferencie Etnológ a múzeum na rok 2019
je zameraná na zmeny v múzeách po roku 1989, vznik
nových expozícií a ich zameranie, problémy s nimi späté,
autorské kolektívy, spolupráce, ocenené výstavy, špeciálne
výstavy a prezentácia Slovenska v zahraničí, špeciálne formy
prezentácie, spolupráca so školami a verejnosťou,
vypracovávanie interaktívnych publikácií k výstavám a
expozíciám. Prínosom konferencie je možnosť prezentácie
odbornej činnosti pracovníkov múzeí, výmena odborných
skúseností, budovanie interdisciplinárnej spolupráce medzi
múzeami, vedeckými a vzdelávacími pracoviskami a
vytvorenie priestoru pre nadväzovanie nových kontaktov a
partnerstiev.
Rokovacie jazyky: slovenský, český
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Tematické okruhy:
* Expozícia ako základná prezentačná forma

etnológie v múzeách
*Výstava ako výpoveď etnológa v múzeu
*Expozícia a výstava ako kolektívne dielo
*Marketing výstav a expozícií po r.1989
*Prezentácia tradičnej ľudovej kultúry a spolupráca
s občianskymi združeniami a tretím sektorom
*Múzeá v prírode – najväčšie javisko pre prezentáciu
tradičnej ľudovej kultúry
*Edičná a publikačná činnosť etnológov v múzeách

Prihlášky: Predbežnú prihlášku (účastníci s príspevkom aj
anotáciu) prosíme zaslať do 19. mája 2019 na adresu:
skodova@nmg.sk.

Program konferencie a podrobnejšie informácie pošlú
organizátori v priebehu mája – júna 2019.

Predbežný program:
24.-25. september rokovanie konferencie
25. september zasadnutie Etnologickej komisie ZMS
26. september exkurzia
Publikovanie príspevkov: Príspevky budú publikované v
recenzovanom zborníku. Zostavovateľ si vyhradzuje právo
výberu príspevkov do zborníka. Zborník vyjde do konca roka
2019.
Termín dodania príspevkov: do 30. septembra 2019
Odborný program konferencie zabezpečuje Novohradské
múzeum a galéria v Lučenci. Náklady na účastnícky
poplatok, ubytovanie a cestovné náklady hradí účastníkom
vysielajúca organizácia, stravovanie zabezpečí organizátor.
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Účastnícky poplatok:
15,-€ zamestnanci členských múzeí ZMS
20,-€ zamestnanci iných inštitúcií
10,-€ študenti a dôchodcovia
Bez poplatku účastníci s príspevkom.
Účastnícky poplatok uhradia účastníci vhotovosti pri
prezentácii.
Ubytovanie a stravovanie: Spoločné stravovanie (obed)
hradí organizátor, ubytovanie si účastníci zabezpečujú sami.
Kontakty a ceny ubytovacích zariadení v Lučenci môžete
nájsť na týchto stránkach:
http://www.hotelslovanlc.sk/
http://www.hotelclavis.sk/
https://www.hotelpelikan.sk/
Garanti:
Odborná garantka: PhDr. Gabriela Podušelová, štatutárny
zástupca GR SNM, námestníčka GR SNM pre Úsek
odborných činností, Slovenské národné múzeum,Vajanského
nábrežie 2, P. O. BOX 13, 810 06 Bratislava, tel.č.
+421220469165, e-mail: gabriela.poduselova@snm.sk
Organizačná garantka: Mgr. Michaela Škodová,
Novohradské múzeum a galéria, Kubínyiho nám.3, 984 01
Lučenec, tel.č. + 421474332502,
e-mail: skodova@nmg.sk
Organizačná garantka: PhDr. Dáša Ferklová, SNMEtnografické múzeum v Martine, Malá Hora 2, 036 80
Martin, tel.č. +421434220290,
e-mail: dasa.ferklova@snm.sk
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