Zväz múzeí na Slovensku vydal vedecký recenzovaný zborník
Stretnutie prírodovedcov – zborník referátov z konferencie
TLAČOVÁ SPRÁVA
Zväz múzeí na Slovensku v závere roka 2020 vydal zborník z konferencie Stretnutie
prírodovedcov 2020, ktorá sa uskutočnila v dňoch 8. – 10. septembra 2020 v Ždiari
v Belianskych Tatrách. Na konferencii sa zúčastnili odborníci múzeí s prírodovednými
zbierkami a organizácií zameraných na prírodné vedy zo Slovenskej a Českej republiky.
Vďaka finančnej podpore získanej z verejných zdrojov z dotácie z Fondu na podporu umenia
pridelenej v roku 2020, sa podarilo tlačou vydať vedecký zborník Stretnutie prírodovedcov –
zborník referátov z konferencie ako recenzovaný konferenčný zborník, ktorý zostavila doc.
RNDr. Danka Šubová, CSc., predsedníčka Prírodovednej komisie ZMS a tajomníčka tejto
komisie Mgr. Ing. Eva Farkašovská, PhD., ktoré sú zároveň autorkami predhovoru zborníka.
Recenzentmi zborníka boli zoológ doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. z Prírodovedeckej
fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, botanik Ing. Michal Slezák, PhD. z
Podtatranského múzea v Poprade a doc. RNDr. Danka Šubová, CSc., riaditeľka Slovenského
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva v Liptovskom Mikuláši.
V zborníku je publikovaných celkom 18 vedeckých štúdií a odborných článkov, ktoré sú
rozdelené do štyroch blokov: Výsledky výskumnej činnosti (9 textov), Zbierkotvorná činnosť
múzeí (2 texty), Výstavná činnosť múzeí (2 texty) a Environmentálna výchova, vzdelávanie
a osveta (5 textov).
Zborník nadväzuje na predchádzajúce ročníky vydávaného zborníka. V roku 2020 sa uskutočnil
15. ročník tohto podujatia, ktoré poskytuje priestor pre prezentáciu činnosti pracovníkov
zameraných na prírodné vedy a pre výmenu skúseností z praxe. Jeho významným prínosom je
možnosť rozvoja spolupráce medzi múzeami, vedeckými inštitúciami doma aj v zahraničí.
Vydaný zborník významne prispieva k výmene informácií, využiteľných v následnej odbornej
činnosti a prezentované informácie pomocou publikácie môžu byť sprostredkované okrem
odbornej aj širokej verejnosti.
Zborník bude bezplatne distribuovaný do knižníc členských múzeí Zväzu múzeí na Slovensku
a autorom publikovaných príspevkov. Vyšiel v náklade 200 ks, z ktorého polovica je určená na
predaj.
Hlavným partnerom vydania zborníka bol Fond na podporu umenia.
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