Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied
a
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a
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v priestoroch Osvetového centra vyšehradskej kultúry
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interdisciplinárnu konferenciu
Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie
Konferencia je zameraná na kultúrnu pamäť regiónu z hľadiska výskumu rôznych vedeckých
disciplín. Podujatie nadväzuje na dve predchádzajúce, primárne muzikologické regionálne konferencie
usporiadané v Revúcej a Jelšave. Veríme, že sa nám týmto podarí stimulovať súčasný výskum
regionálnej kultúry Gemera a Malohontu, ako regiónov Slovenska s bohatými kultúrnymi tradíciami.
Konferencia sa bude zaoberať jednotlivými oblasťami kultúrneho života Gemera a Malohontu
v minulosti a súčasnosti. Kľúčovú úlohu pri formovaní regionálnej kultúry zohrávali osobnosti.
Tematické okruhy konferencie:
1. osobnosti, ktoré sa narodili, študovali alebo pôsobili v Gemeri a Malohonte a pričinili
sa o rozvoj kultúry týchto regiónov
2. kultúra Gemera a Malohontu prezentovaná z rôznych aspektov
3. kultúrne inštitúcie a ich úloha v kultúrnom rozvoji Gemera a Malohontu
Na jeden príspevok je vyhradený čas 30 minút (20 min. prezentácia referátu a 10 min.
diskusia). Z konferencie bude vydaný recenzovaný vedecký zborník. Aktívnym účastníkom, ktorí
prednesú referát, poskytneme ubytovanie.
Konferencia je sprievodným podujatím festivalu Revúcke adventné koncerty. Pozývame Vás
srdečne na otvárací koncert Zrunekove Vianoce v podaní súboru starej hudby Solamente Naturali,
ktorý sa uskutoční 27. novembra 2015 v Kostole sv. Petra a Pavla v Jelšave. Súbor prednesie
ukážky z vianočnej tvorby slovenského barokového skladateľa Juraja Zruneka. Súčasťou koncertu
bude aj uvedenie nového CD – Lubenícky zborník.
Svoju účasť na konferencii a sprievodných podujatiach potvrďte vyplnením prihlášky. Termín
zaslania prihlášok je do 30. októbra 2015 na adresu katarina.stafurova@gmail.com.
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Vedúci riešiteľ konferencie
Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.
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