
 

                  

 

                  Univerzita Komenského v Bratislave  

        Filozofická fakulta            

          Katedra etnológie a muzeológie  

           odbor Muzeológia a kultúrne dedičstvo 

 

              

    si Vás dovoľuje pozvať na konferenciu  

 

 

Fenomén kultúrneho dedičstva v spoločnosti –  

dejiny, súčasný stav a perspektívy III. 
 

Konferencia bude venovaná 10. výročiu interného štúdia muzeológie a kultúrneho 

dedičstva na Filozofickej fakulte UK v Bratislave 
 

Tematicky bude konferencia už tradične všeobecná  

(ochrana a digitalizácia pamiatkového a múzejného fondu, archívneho a knižničného 

dedičstva, prezentačná činnosť múzeí, práca s verejnosťou, legislatívne normy,  

podnety zo zahraničnej praxe...) 

 

 

Konferenciu plánujeme otvoriť v troch sekciách: 

sekcia: múzeá a galérie 

sekcia: archívne a knižničné dedičstvo 

sekcia: kultúrne dedičstvo  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferenčný poplatok: 30,- € 

Organizátori počas trvania konferencie zabezpečujú z konferenčného poplatku pre účastníkov 

stravu (obedy a večere), ubytovanie osobitne nezabezpečujeme. 

 

Príspevky budú postupne publikované v recenzovanom muzeologickom časopise Muzeológia 

a  kultúrne dedičstvo  

 

Prihlásiť sa možno do 6. marca 2016 na e-mailovej adrese: muzeologia.kd@gmail.com  

Okrem názvu príspevku je potrebné uviesť krátku anotáciu v rozsahu do 700 znakov. 

Usporiadatelia si vyhradzujú právo rozhodnúť o zaradení, respektíve nezaradení príspevku  

na konferenciu. 

 

Konferencia sa uskutoční v dňoch  

12. – 14. apríla 2016 (utorok – štvrtok) 

na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  
na Gondovej ul. č. 2. v zasadačke dekana (G236) 

 

 



 

Ponuka predplatného na časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo 

 

Časopis Muzeológia a kultúrne dedičstvo je recenzovaným vedeckým časopisom, 

vychádzajúcim 2x ročne už štvrtý rok. Vydavateľom je Katedra etnológie a muzeológie 

Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zameraním časopisu je 

predovšetkým mapovať vedeckú prácu na poli muzeológie, múzejníctva, monumentológie, 

ale aj ďalších príbuzných odborov a špecializácií, ktoré sa podieľajú na ochrane a správe 

kultúrneho dedičstva. Redakcia publikuje aj články zamerané na praktické skúsenosti s 

múzejnou činnosťou. Časopis je indexovaný v popredných svetových neimpaktovaných 

databázach Historical abstracts ESBCOhost, The European Reference Index for the 

Humanities and the Social Sciences (ERIH plus) a The Central European Journal of Social 

Sciences and Humanities (CEJSH).  

 

 

               

 

 

Web: http://muzeologia.sk/casopis_mkd.htm  

Kontakt na redakciu: muzeologia.kd@gmail.com, muzeologia@fphil.uniba.sk  

Predplatné na rok (2 čísla + poštovné): 10 eur  

(možnosť ešte doobjednať vybrané staršie čísla na požiadanie) 

Obsah čísel: http://muzeologia.sk/abstracts_mkd.htm  

Objednávkový formulár: http://muzeologia.sk/predpl_mkd.htm 
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