Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied
a
Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied
v spolupráci s
Osvetový centrom vyšehradskej kultúry Jelšava
a
občianskym združením Quirinus
usporiadajú dňa
2. decembra 2016
v priestoroch Osvetového centra vyšehradskej kultúry
Jelšava, Námestie republiky 52
II. 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 minuloročnú interdisciplinárnu konferenciu usporiadanú v Jelšave a
na 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 max. 20 minút. Z konferencie bude vydaný recenzovaný
vedecký zborník.
Ubytovanie je možné účastníkom konferencie zabezpečiť v hoteli Hrádok
(http://www.smzjelsava.sk/sk/hotel-hr%C3%A1dok). Ubytovanie a náklady spojené s účasťou na
konferencii hradí vysielajúca organizácia.
Svoju účasť na konferencii potvrďte vyplnením prihlášky. Termín zaslania prihlášok je do 30.
októbra 2016 na adresu katarina.stafurova@gmail.com.
S pozdravom
Vedúci riešiteľ konferencie
Mgr. art. Andrej Štafura, PhD.
Vedecký tajomník konferencie
Mgr. Katarína Štafurová
Bratislava 10.8.2016

Vedecký garant konferencie
Mgr. Timotea Vráblová, PhD.

Návratka
Prihláška
na II. interdisciplinárnu konferenciu
Kultúrne dedičstvo Gemera a Malohontu a jeho sprístupňovanie

2. december 2016
Osvetové centrum vyšehradskej kultúry Jelšava
Jelšava, Námestie republiky 52

Meno, priezvisko, tituly:
Organizácia:

Adresa:
Kontakt (e-mail, telefón):
Ubytovanie: áno – nie 1.12./2.12.2016

áno – nie 2.12./3.12.2016

Technické a ďalšie požiadavky (PC, dataprojektor, videoprehrávač a i.):

Názov príspevku:
Stručná anotácia príspevku (cca. 5 – 7 riadkov):

