Muzeum Vyškovska, příspěvková organizace
Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení při České národopisné společnosti
___________________________________________________________________________

Pozvánka na konferenci

Venkovské stavitelství v oblastech osídlených
národnostními menšinami

Dům čp. 33 v Lysovicích. Fotoarchiv Muzea Vyškovska.

Vyškov
29. – 30. května 2019

Téma a cíl konference:
Cílem konference je na základě jednotlivých referátů a formou odborné diskuse zhodnotit
problematiku etnografického výzkumu vesnického (lidového) stavitelství v oblastech
osídlených národnostními menšinami a jeho vazeb k domu majoritní společnosti či mateřského
národa, a to z těchto hledisek:
1) Etnografický výzkum vesnického (lidového) domu jako součásti tradiční kultury
etnických menšin (teorie, metodika, představitelé, díla)
2) Formy dokumentace vesnické architektury v oblastech osídlených etnickými
menšinami (fotografická, kresebná, plánová)
3) Diference a analogie vesnického domu etnických menšin s obydlím majoritní
společnosti
4) Vesnický dům etnických menšin jako součást kulturního dědictví a snahy o jeho
ochranu

Za pořadatele:
Mgr. Monika Pelinková, ředitelka
Muzeum Vyškovska, p. o.

….

Roman Tykal, předseda
Komise pro lidové stavitelství, sídla a bydlení
při České národopisné společnosti

Doc. PhDr. Miroslav Válka, Ph.D.
Ústav evropské etnologie FF MU Brno
Organizační informace:
-

přihlášky na konferenci jsou přijímány do 20. dubna 2019;

-

konferenční poplatek činí 300,- Kč a zahrnuje náklady na organizaci konference,
na plánovanou exkurzi a na vydané konferenční materiály. Nezahrnuje
ubytování, stravování a dopravu na konferenci;

-

místo konání – Muzeum Vyškovska, p. o., náměstí Čsl. armády 475/2, Vyškov-Město,
682 01 Vyškov;

-

bližší informace o místě konání – Mgr. Petra Minářová, etnografka, tel. 517 348 040,
minarova@muzeum-vyskovska.cz;

-

zahájení konference je plánováno ve středu 29. května 2019 ve 12.30 hodin;

-

součástí konference bude odborná exkurze ve čtvrtek 30. května 2019;

-

program a další podrobné informace o odborné exkurzi obdrží přihlášení
účastníci po uzávěrce počátkem května 2019.

Informace pro přednášející:
Maximální délka referátu je 20 minut (15 minut referát, 5 minut diskuse).
K přihlášenému referátu připojte krátkou anotaci vystihující podstatu příspěvku.
Přihlášky na konferenci zasílejte na adresu:
Roman Tykal, Dvorská 166, 340 12 Měčín, e-mail: r.tykal@seznam.cz

Ubytování si zajišťují účastníci konference samostatně – možnosti jsou
v následujících zařízeních:
Penzion a restaurace Chalupa u Městské brány
Vyškov, Masarykovo náměstí 69/21
www.penzionchalupa.cz
Penzion Sirius
Vyškov, Svatopluka Čecha 200/1
www.penzionsirius.cz
Hotel Dukla
Vyškov, Dědická 547/29
www.hotel-vyskov.cz
Hotel Selský dvůr
Vyškov, Cukrovarská 480/7
www.selskydvur.eu
Hotel Atrium
Vyškov, Kroměřížská 449/4
www.hotelatrium.eu
Ubytovna Stadion
Vyškov, Mlýnská 737/10
www.smmvyskova.cz

