
Správa o činnosti Etnologickej sekcie Zväzu múzeí na Slovensku   

za obdobie od 20. VZ ZMS (6.10.2010) do 21. VZ ZMS (27.10.2011)  

 

 

Organizačná a koordinačná činnosť ES 

1. Výbor ES v priebehu predmetného obdobia prerokoval aktuálne problémy a témy   

činnosti ES  priebežne formou elektronickej pošty. 

2. Členovia ES sú o činnosti priebežne informovaní prostredníctvom elektronickej pošty.  

3. Informácie o činnosti ES sú pravidelne aktualizované na internetovej stránke ZMS. 

4. Počet členov ES do konca septembra 2011 je 58.  

5. Dňa 5. októbra 2010 sa počas seminára Etnológ a múzeum uskutočnilo 5. zasadnutie 

členov ES v Tekovskom múzeu v Leviciach. Na zasadnutí bola zhodnotená činnosť za 

uplynulé obdobie, schválil sa plán na ďalšie obdobie a rokovalo sa o mieste konania 

ďalšieho ročníka seminára Etnológ a múzeum a jeho obsahovej náplni.  

 

 

Odborná činnosť ES 

1.   XIV. ročník odborného seminára Etnológ a múzeum sa podľa plánu uskutočnil v 

priestoroch Tekovského múzea v Leviciach v dňoch 5. – 6. 10. 2010 na tému Ľudový 

nábytok v múzeách na Slovensku. Za realizáciu seminára boli zodpovední: riaditeľ 

PhDr. Ján Dano a muzeologička Mgr. Zuzana Ivanická z Tekovského múzea 

v Leviciach. Zo seminára bol vydaný zborník príspevkov, na ktorí organizátori získali 

finančný príspevok z Ministerstva kultúry SR. Vydanie bolo podporené aj finančným 

príspevkom Národopisnej spoločnosti Slovenska. 

 

 

2. XV. ročník odborného seminára Etnológ a múzeum sa podľa plánu uskutoční 8.-

9.11.2011 v SNM Etnografickom múzeu v Martine na tému Dokumentácia 2. polovice 

20. storočia a súčasnosti. Aktuálne je prihlásených 13 prednášajúcich s príspevkom na 

danú tému. 

 

3. Predsedníčka ES rokovala s predsedníčkou Národopisnej spoločnosti Slovenska (ďalej 

NSS) PhDr. Hanou Hlôškovou ohľadom užšej spolupráce ES ZMS a NSS. V roku 2010 

sa realizovala dohoda o finančnú podporu XIV. ročníka seminára Etnológ a múzeum vo 

forme poskytnutia finančného príspevku na vydanie zborníka z príspevkov seminára (vo 

výške 200,00 €).  

 

4. Spoločným projektom ES a NSS bola príprava odborovej bibliografie za obdobie 

rokov 2001 – 2010. Všetci členovia ES boli vyzvaní, aby sa svojou personálnou 

bibliografiou a súpisom zrealizovaných etnograficky zameraných výstav zapojili do 

uvedeného projektu. Výsledkom je databáza, ktorá bude uverejnená v elektronickej 

verzii na stránkach NSS. Do prípravy bibliografie sa za ES zapojilo 33 etnológov.  

 

5. Predsedníčka ES bola zo strany predsedníctva NSS oslovená pripraviť podklady a byť 

odborným garantom pre ocenenia v kategórii VÝSTAVY, ktoré udeľuje NSS na svojom 

Valnom zhromaždení. V spolupráci s členmi ES boli pripravené nominácie výstav 

a expozícií za obdobie rokov 2008 – 2010. Nominácie boli akceptované a väčšina aj 

získala vyššie uvedené ocenenie na VZ NSS, ktoré sa uskutočnilo v Detve 25.5.2011.  

 



6. ES získala Cenu Adama Prandu od Národopisnej spoločnosti Slovenska pri SAV za 

obdobie rokov 2008 – 2010 za pravidelné a dlhoročné organizovanie odborného 

seminára Etnológ a múzeum a sprístupňovanie jeho výsledkov v rovnomennej edícii. 

Ocenenie prevzala predsedníčka ES na VZ NSS dňa 25.5.2011 v Detve.  

 

 

 

V Pezinku, 12. septembra 2011 

 

 

 

  Mgr. Eva Ševčíková 

         predsedníčka ES ZMS 

 

 
 

 


