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  :ainanok nímreT
18. - 20. 09. 2018

   :ainanok otseiM
Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni

Ľubovnianske múzeum – hrad v Starej Ľubovni s finančnou podporou Fondu na podporu 
umenia, v spolupráci s Etnologickou komisiou Zväzu múzeí na Slovensku, Zväzom múzeí 
na Slovensku pripravujú XXII. ročník konferencie Etnológ a múzeum, na tému Tradičná strava 
a stravovanie. Strava patrí k základným biologickým podmienkam pre život človeka, 
no zároveň je aj neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho dedičstva. 

Rôznorodosť stravy a stravovania bola v minulosti závislá v prvom rade od prírodných 
podmienok a jej formy mali výrazné regionálne špecifiká. Téma konferencie
je zaujímavá nie len z historického hľadiska, ale aj jej neustále presahy do súčasnosti, či už 
v podobe zachovania obradových jedál alebo aj prienik tradičnej stravy do kultúry každodennosti.

Prof. PhDr. Rastislava Stoličná, DrSc.
odborná garantka konferencie
KONFERENCIU PODPORIL Z VEREJNÝCH ZDROJOV FOND NA PODPORU UMENIA

Posvätenie jedál 
v Jakubanoch
60. roky 20 storočia



STRAVA A STRAVOVANIE V HISTORICKEJ PERSPEKTÍVE:
- Archeologické doklady o stravovaní našich predkov
- Strava na hradoch a zámkoch
- Podoby a vzory meštianskej kuchyne
- Regionálne a lokálne  špecifiká tradičnej ľudovej stravy
- Nápoje a kultúra (nekultúra) pitia
- Charakter a špecifiká stravy  etnických minorít
- Náboženské  preferencie a tabu v stravovaní

STRAVA A STRAVOVANIE V SÚČASNOSTI:
- Regionálna (lokálna) strava a jej význam v turistickom ruchu
- Biopotraviny sme už mali. Môžeme sa k nim vrátiť?
- Vplyv globálneho na lokálne a lokálneho na globálne spôsoby 
  stravovania súčasných ľudí
- Príspevky a ponuky workshopov na uvedené a príbuzné témy sú vítané.

ČASOVÝ HARMONOGRAM KONFERENCIE:
18. september 2018 (utorok)
12.00 – 13.00     Registrácia účastníkov
13.15 – 15.30     Prednáškový blok 1
15.50 – 18.10     Prednáškový blok 2
19.00               Prehliadka expozícií Ľubovnianskeho múzea 
                     s ochutnávkou tradičných jedál z regiónu

19. september 2018 (streda)
09.00 – 10.00    Zasadnutie Etnologickej komisie
10.00 – 12.30     Prednáškový blok 3
14.00 – 16.00     Prednáškový blok 4
16.00 – 17.00     Diskusia a ukončenie prednáškovej časti
18.00               Spoločenský večer spojený s workshopom tradičných jedál z regiónu Stará Ľubovňa
 
20. september 2018 (štvrtok)
9.00 – 13.00      Exkurzia – Po stopách tradičného stravovania v regióne severného Spiša
13.00               Ukončenie konferencie
14.00               Možnosť prehliadky expozícií Ľubovnianskeho múzea – hrad

Zameranie konferencie



Dôležité informácie:
Konferenčný poplatok
15 € zamestnanci členských múzeí ZMS
20 € zamestnanci iných inštitúcií
10 € študenti a dôchodcovia

  :ídarh rotázinagrO
• občerstvenie počas konferencie
• spoločenský večer, workshopy
• exkurziu

Odporúčania na ubytovanie:
Hotel Familia - www.hotelfamilia.sk., tel. 052/41 805 11
Hotel Sorea - www.sorea.sk/lubovnianske-kupele/hotel-sorea-lubovna

10 818 24/250 .let ,ks.nemrug.www - nemruG letoH 

Ďalšie možnosti ubytovania nájdete aj na web stránke OOCR Severný Spiš - Pieniny: www.visitspis.sk/kde-spat

Dôležité termíny:
Vyplnenú predbežnú prihlášku zašlite do 30. 04. 2018

poštou na adresu: 
invobuĽ jeratS v darh – muezúm eksnainvobuĽ 

Zámocká 22, 064 01 Stará Ľubovňa

  :userda an moliam-e
frantiska.marcinova@hradlubovna.sk

2. kolo prihlášok na konferenciu (pasívna účasť) bude zaslané v máji 2018. Zaslanie 2. kola vyplnených 
prihlášok na konferenciu (pasívna účasť) do 31. 07. 2018. Doručenie príspevkov do zborníka: do 31. 07. 2018.

V prípade otázok kontaktujte Mgr. Františku Marcinovú, PhD., +421 52 43 224 22
alebo na adrese: frantiska.marcinova@hradlubovna.sk
UŽ TERAZ SA NÁM ZBIEHAJÚ SLINKY NA TÉMU KONFERENCIE!

Účastníci si hradia:
• dopravu na a z konferencie
• ubytovanie

Konferenčný poplatok prosíme uhradiť 
v hotovosti pri prezentácii.
Prednášajúci sú od poplatku oslobodení.


