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Terénny výskum a využívanie metódy oral history patrí k základným prameňom 

výskumu života v minulosti a teda aj kontextov života múzejných zbierkových 

predmetov. O zbierkových predmetoch a spôsoboch ich užívania sa najviac 

dozvedáme od ich pôvodných majiteľov. Práve od nich sa dozvedáme najviac o 

spôsobe využitia čohosi už dnes zabudnutého, od ľudí, ktorí boli s predmetmi, 

piesňami, tancami či udalosťami zrastení celý život. Sme však pri výskume 

minulosti metódou orálnej histórie dokonalí profesionáli? Uvedomujeme si jej 

nástrahy a úskalia? Vieme správne spracovávať zhromaždené dáta? Poznáme 

legislatívne kontexty ich archivácie? Ako riešime problémy orálnohistorického 

výskumu v múzejnom prostredí? Ako sa to robí v špecializovaných inštitúciách a 

ako postupuje tretí sektor? Považujeme orálno – historický výskum 

každodennosti druhej polovice 20. storočia a súčasnosti za plodný?
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Tematické okruhy
-teoreticko–metodologické východiská orálnej histórie (inštitucionálne zázemie /Slovensko a svet/, 
teoretické východiská/koncepty, vzdelávanie, kurzy/, akceptácia subdisciplíny, etika výskumu)
-formy získavania dát v teréne metódou orálnej histórie (metódy a techniky /príprava na výskum, výber 
rozprávačov, zaznamenávanie dát)
-spracovanie dát (prepisy)
-archivovanie dát (so zreteľom na legislatívny rámec - Zákon č. 395/2002 o archívoch a registratúrach a 
Zákon č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, správcovstvo 
databáz)
-úskalia metódy (selekcia údajov, autocenzúra na strane narátora, tabu témy, anonymita rozprávača v 
lokálnom kontexte, veľké dejiny vs. malé dejiny, oficiálna pamäť vs. neoficiálna pamäť)
-interpretácia dát a využitie výsledkov v dokumentačnej (v procese katalogizácie), vedeckovýskumnej i 
prezentačnej (výstavy, expozície, edukačné programy) činnosti múzeí i iných inštitúcií (vedecké a 
výučbové inštitúcie)
-ukážky práce s databázami orálno – historických dát
-využívanie metódy orálnej histórie v treťom sektore (projekty/prepájanie databáz)
-doplnkové pramene výskumu (fotografie, časopisy, archiválie)
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Prihlášky:
Predbežnú prihlášku, účastníci s príspevkom i anotáciu, prosíme zaslať do 15. februára 
2016 na adresu: etnolog@muzeumbs.sk
Program konferencie a podrobnejšie informácie organizátori zašlú v priebehu apríla 2016.

Predbežný program:
21. – 22. jún Rokovanie konferencie
22. júna Zasadnutie Etnologickej komisie Zväzu múzeí Slovenska
23. júna Exkurzia (nová expozícia SBM - Cesta uhlia, Handlová)

Priebežne bude možná prehliadka expozícií Starého zámku i ostatných expozícií SBM.

Publikovanie príspevkov:
Príspevky budú vydané v recenzovanom zborníku. Zostavovateľ si vyhradzuje právo výberu 
príspevkov do zborníka. Zborník vyjde do konca roka 2016.

Termín dodania príspevkov: do 30. júna 2016.

Odborný program konferencie zabezpečuje Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica.
Náklady na ubytovanie, stravovanie a cestovné hradí účastníkom vysielajúca inštitúcia.

Účastnícky poplatok:
15 eur zamestnanci členských múzeí ZMS/ 20 eur zamestnanci iných inštitúcií
10 eur študenti a dôchodcovia
Účastnícky poplatok účastníci uhradia v hotovosti pri prezentácii. Účastníci s príspevkom sú od 
poplatku oslobodení.

Ubytovanie a stravovanie:
Ubytovanie a stravovanie si účastníci zabezpečujú sami. Kontakty a ceny vybraných 
ubytovacích zariadení v meste (vzhľadom na turistickú sezónu odporúčame rezervovanie 
ubytovania v dostatočnom predstihu): www.booking.com/city/sk/banska-stiavnica.sk
Penzión Nostalgia www.nostalgia.stiavnica.sk
www.hosteljuraj.stiavnica.sk
www.penzion-marina.sk
penzión ISTER www.vvb.sk/cms/index.php?page=penzion-ister

Garanti seminára:
Vedecká garantka: Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. (Katedra etnológie a muzeológie, Filozofická 
fakulta Univerzity Komenského, Bratislava)
Organizačná garantka: Mgr. Zuzana Denková, Slovenské banské múzeum, Kammerhofská 2, 969 01 
Banská Štiavnica, telefón +421 45 694 94 88, +421 907 828 792, email: etnolog@muzeumbs.sk
Organizačná garantka: Mgr. Eva Ševčíková, Ústredie ľudovej  umeleckej výroby, Obchodná 64, 81611 
Bratislava, telefón +421 905 713 691, email: sevcikova@uluv.sk


