
Organizátori: 
Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica
Zväz múzeí Slovenska
Národopisná spoločnosť Slovenska

Miesto konania: 
Slovenské banské múzeum, Starý zámok
Starozámocká 11, 969 01 Banská Štiavnica

Rokovacie jazyky: slovenský, český

Konferenčný poplatok: 15,- € (členovia 

ZMS),20,- € (pre nečlenov),10,- € (študenti, 
dôchodcovia). Náklady na dopravu, ubytovanie a 
konferenčný poplatok hradí vysielajúca organizácia.

Termín rokovania: 21. - 23.6. 2016

21. 6. 2016 (utorok)

12.00 - 13.00 Prezentácia účastníkov 
13.00 Otvorenie konferencie 

13.10 – 15.05 I. BLOK PREDNÁŠOK

13.10  Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. (Univerzita Komenského, Katedra etnológie a muzeológie FF): 

Metodologické a etické kontexty orálnej histórie
13.30  Prof. PaedDr. Mgr. Miroslav Vaněk, Ph.D (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR): Můžeme si být 

užiteční? Historik, etnolog, folklorista a orální historie
13.50  Mgr. Jiří Hlaváček (Centrum orální historie, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR): Československá 

etnografie před rokem 1989 ve vzpomínkách významných osobností oboru
14.10  Prof. PhDr. Zuzana Beňušková, CSc. (Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Katedra etnológie 

a folkloristiky FF): „Povedzte mi to na kameru“ Využitie oral history v etnologických dokumentoch
14.30  Mgr. Oto Polouček (Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Ústav evropské etnologie): Využití 

orální historie ve výzkumu společenského života na malém venkovském měste

POZVÁNKA A PROGRAM



14.50 – 15.05 Diskusia
15.05 – 15.20 Prestávka

15.20 – 17.30 II. BLOK PREDNÁŠOK

15.20  PhDr. Mojmír Benža, PhD. (emer. ved. pracovník Ústavu etnológie SAV): Prečo oral history a 

prečo nie oral ethnology
15.40  Petra Schindler, PhD. (Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i.): Dynamika vztahu mezi narátorem 

a tazatelem. Etické aspekty orálněhistorického výzkumu
16.00  Mgr. Lucie Marková (Univerzita Karlova, Fakulta humanitných studií): Etická úskalí orálně – 

historického výzkumu
16.20  Mgr. Lucie Rajlová, DiS. (Univerzita Karlova, Fakulta humanitných studií): Skrytá úskalí orální 

historie v praxi
16.40 Mgr. Jana Poláková, Ph.D. (Moravské zemské muzeum): Možná úskalí při výzkumu 

národnostních a etnických menšin – několik příkladů z terénní praxe

17.00– 17.30 Diskusia
18.30 Spoločenský večer (Vystúpenie gajdošského dua z Banskej Štiavnice)

09.00 – 10.00 Zasadnutie Etnologickej komisie ZMS

10.10 – 11.50 III. BLOK PREDNÁŠOK

10.10  Mgr. Stanislava Cútová (Lesy Slovenskej republiky š. p. – Lesnícke a drevárske múzeum vo 

Zvolene): Výskum kultúry a spôsobu života v lesníckom a drevárskom prostredí v okolí Žarnovice a jeho 

využitie pri odbornej činnosti v Lesníckom a drevárskom múzeu
10.30  Mgr. Michaela Škodová (Novohradské múzeum a galéria v Lučenci): Vedecko-výskumná činnosť 

a využitie jej výsledkov v praxi na príklade Novohradského múzea a galérie v Lučenci (využitie metód a 

techník orálnej histórie)
10.50  Mgr. Klára Kohoutová (Spoločenskovedný ústav Centra spoločenských a psychologických vied 

SAV): Klady a zápory orální historie aneb s čím se badatel ve svém výskumu setká
11.10  PhDr. Alojz Kontrik (Kysucké múzeum v Čadci): Súčasný etnologický výskum v Kysuckom múzeu 

v Čadci a prezentácia jeho výsledkov

11.30 – 11.50 Diskusia
11.50 – 13.00 Obedná prestávka

13.00 – 14.40 IV. BLOK PREDNÁŠOK

13.00 PhDr. Iveta Zuskinová (Ovčiarske múzeum Liptovský Hrádok): Rôzne formy terénneho 

etnologického výskumu – cesta k regionálnej monografii ľudovej kultúry (na príklade z Liptova)
13.20  Mgr. Pavol Lackanič (Banícke múzeum v Rožňave): Využitie znalosti nárečia pri etnologickom 

22. 6. 2016 (streda)



výskume a špecifiká pri technikách terénneho výskumu využívajúce nárečie ako základný komunikačný 

prostriedok
13.40  Ing. arch. Nina Bartošová, PhD. (Slovenská technická univerzita, Fakulta architektúry): 

Industriál očami odborníkov/pamätníkov
14.00  PhDr. Peter Michalovič (Záhorské múzeum v Skalici): Ľudová nástrojová hudba na Záhorí. Jej 

štýlové vrstvy a typy nástrojových zoskupení – metódy výskumu a výstup
14.20  PhDr. Ladislav Župčán, PhD. – PhDr. Martina Župčánová (Univerzita sv. Cyrila a Metoda, 

Katedra historických vied a stredoeurópskych štúdií): Zachovalé zbierky z hradného panstva Slanec

14.20 – 14.40 Diskusia 
14.40 - 15.00 Presun do Kammerhofu
15.00 Občerstvenie 
15.15. – 17.00 Tvorivé dielne (ukážka činnosti remeselných dielničiek SBM)

8.00 – 13.00 Exkurzia - expozícia Uhoľného baníctva na Slovensku, Handlová

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA
Záväznú prihlášku posielajú len noví záujemcovia o účasť na konferencii. Ak počet nových záujemcov prevýši kapacitné 

možnosti konferencie, usporiadatelia budú prihliadať na poradie doručenia prihlášok. Záväznú prihlášku zašlite na 

adresu: etnolog@muzeumbs.sk najneskôr do 15. mája 2016, odporúčame poslať sken podpísanej prihlášky. 
ZBORNÍK 
Prijaté príspevky budú uverejnené v zborníku, ktorý vyjde v tlačenej podobe do konca roka 2016. Pravidlá formálnej 

úpravy príspevkov sú v prílohe prihlášky. Termín dodania príspevkov je do 30. júna 2016. Pri registrácii bude 

autorom predložená Licenčná zmluva na uverejnenie diela na podpis. 
NÁKLADY
Odborný program konferencie zabezpečujú organizátori na vlastné náklady. Náklady na ubytovanie, stravovanie a 

cestovné znáša vysielajúca organizácia. 
KONFERENČNÝ POPLATOK
15,00  zamestnanci členských múzeí ZMS. 20,00  zamestnanci iných inštitúcií. 10,00  študenti a dôchodcovia. 

Konferenčný poplatok prosíme uhradiť v hotovosti pri prezentácii. Účastníci s príspevkom sú od poplatku oslobodení. 

REZERVÁCIA UBYTOVANIA
Ubytovanie a stravovanie si účastníci zabezpečujú sami. Kontakty a ceny vybraných ubytovacích zariadení v meste 

(vzhľadom na turistickú sezónu odporúčame okamžité rezervovanie ubytovania):
www.booking.com/city/sk/banska-stiavnica.sk
Penzión Nostalgia www.nostalgia.stiavnica.sk
www.hosteljuraj.stiavnica.sk
www.penzion-marina.sk
penzión ISTER www.vvb.sk/cms/index.php?page=penzion-isterÄ) 
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV A S FOTODOKUMENTÁCIOU PRIEBEHU KONFERENCIE
Pri registrácii prosíme odovzdať podpísaný Súhlas so spracovaním osobných údajov (platí len pre tých, ktorí nezaslali 

jeho sken emailom).

23. 6. 2016 (štvrtok)

ĎALŠIE INFORMÁCIE

€ € €


