
 

 

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni  

Vás pozýva na konferenciu  

pod názvom: 

Múzeum pre všetkých 

 venovanú debarierizácii múzeí pre znevýhodnené 

skupiny obyvateľstva, 

 

Termín konania:  24.5. -26.5.2016 

Miesto konania:   Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni 

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni s finančnou podporou dotačného 

systému Ministerstva kultúry Slovenskej republiky pripravilo konferenciu Múzeum 

pre všetkých. Návštevy výstav, múzeí, galérií, historických pamiatok a ďalších 

kultúrnych inštitúcií a kultúrnych podujatí sú pre všetky znevýhodnené skupiny 

obyvateľstva dôležitým prostriedkom účasti na kultúrnom živote spoločnosti, vzdelávaní, 

poznávaní a zmysluplnom využívaní voľného času. Poskytnutie dostatočného množstva 

informácií a impulzov zo strany znevýhodnených osôb môže napomôcť pri tvorbe 

a riešení debarierizačných aktivít v múzeách. Prednášajúci počas konferencie budú 

vyberaní z organizácií, ktoré zastrešujú tieto skupiny obyvateľstva. Výsledkom 

konferencie bude neformálny manuál obsahujúci základné kroky potrebné k úspešnému 

sprístupňovaniu kultúrnych inštitúcií. Súbor príspevkov a prezentácii bude vydaný 

v printovej forme a distribuovaný do kultúrnych a vzdelávacích inštitúcií. Konferencia 

bude obohatená o  workshop tematicky zameraný na technológie a metódy prezentácie. 



 

 

Zameranie konferencie:  

 špecifikácia tvorby odborných textov a informačných textov pre telesne 

a duševne postihnuté osoby 

 debarierizácia a stratégie rozvoja múzeí 

 debarierizácia ako súčasť sebaprezentácie múzea 

 integrácia osôb s psychickými poruchami správania 

 etnická diskriminácia a múzeum 

 využívanie moderných technológií na sprístupnenie kultúry  

 prezentácia kultúry v marginalizovaných komunitách 

 multizmyslové metódy, ako spôsob interpretácie kultúrnych informácií 

 reliéfna grafika, modely, repliky kontra exponáty v tvorbe expozícií 

 debarierizačné špecifiká v zmysle zákona na ochranu kultúrneho dedičstva 

 návšteva kultúrnej inštitúcie ako súčasť terapie 

 príklady z praxe a ďalšie súvisiace témy. 

Príspevky a ponuky workshopov na uvedené a príbuzné témy sú vítané. 

Časový harmonogram konferencie: 

24. máj (utorok) 

08:00 - 10:00 Registrácia účastníkov  

10:00 – 13.00 Prednáškový blok 1  

13:00 – 16:00 Exkurzia  

16:00 – 17:00 Workshop  

25. máj (streda) 

09:00 – 13:00 Prednáškový blok 2  

13:00 – 16:00 Prehliadka Ľubovnianskeho múzea -- hrad s výkladom a prezentáciou 

sprístupnenia expozícií pre znevýhodnené skupiny  

16:00 – 17:00 Workshop 

26. máj (štvrtok) 



 

 

 

9.00 – 12.00 Prednáškový blok 3 

Dôležité informácie:  

Účasť na konferencii je bezplatná - účastníci konferencie majú bezplatne zabezpečenú 

stravu, občerstvenie a ubytovanie. Ubytovanie je možné zabezpečiť deň pred začatím 

konferencie. 

Ubytovanie:  Hotel Sorea v Ľubovnianskych kúpeľoch - pre ubytovaných je 

bezplatne k dispozícii bazén a fitnes centrum. Ubytovanie v dvojposteľových izbách.  

Dôležité termíny: 

Vyplnený registračný formulár zašlite do 6.5.2016 

 poštou na adresu: Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni,  

Zámocká 22, 06401 Stará Ľubovňa  

 e-mailom na adresu: jozef.baluzinsky@hradlubovna.sk 

Doručenie registračného formulára: do 6.5.2016 

Doručenie abstraktov príspevkov : do 6.5.2016 

Doručenie finálnej verzie príspevkov pre potreby tlmočenia: do 15. 5.2016 

Doručenie príspevkov do zborníka: do 15.8.2016 

 

 

V prípade otázok kontaktujte Mgr. Jozefa Balužinského  

+421 902 247 422 

 alebo na adrese  

jozef.baluzinsky@hradlubovna.sk 

 

Tešíme sa na spoločné stretnutie!  
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