
  
 

 

 

CALL FOR PAPERS 
 

Regionální muzeum v Mikulově ve spolupráci s Malokarpatským muzeem v Pezinku   

Vás zvou na mezinárodní konferenci 

  

TERRA VINEATICA II. 

Kultura vinohradnictví a vína ve středoevropském prostoru  

květen 2024 

  

ORGANIZAČNÍ VÝBOR KONFERENCE 

Mgr. Anna Bajerová, Regionální muzeum v Mikulově 

PhDr. Martin Hrubala, PhD., Malokarpatské múzeum v Pezinku 

PhDr. Tomáš Klokner, PhD., Malokarpatské múzeum v Pezinku 

Mgr. Petr Kubín, Regionální muzeum v Mikulově 

Mgr. Josef Šuba, Regionální muzeum v Mikulově 

  

ZAMĚŘENÍ KONFERENCE 

Mezinárodní vědecká konference „TERRA VINEATICA II. Kultura vinohradnictví a vína  

ve středoevropském prostoru“ je společným projektem Malokarpatského muzea v Pezinku  

a Regionálního muzea v Mikulově, které se v rámci Slovenska a České republiky profilují jako instituce 

zaměřené na dokumentaci i výzkum vinařství. Cílem konference je pokus o sumarizaci aktuálního stavu 

poznání vinohradnické a vinařské kultury ve střední Evropě a určení perspektiv dalšího výzkumu. 

Témata konference budou seřazena do následujících programových bloků: 

 

Blok A: Archeologie – Archeologické doklady pěstování révy a obchodu s vínem od pravěku po 

středověk 

Blok B: Historie – Dějiny vinohradnictví a vinařství ve světle archivních pramenů 

Blok C: Etnologie – Vinohradnictví a vinařství v různých aspektech tradiční lidové kultury 

Blok D: Kultura a umění – Víno a vinařství jako inspirační zdroj i předmět zájmu ve výtvarném umění, 

filmu či architektuře 

 

Abstrakt v rozsahu max. 1500 znaků spolu s krátkým profesním CV pošlete jako součást 

elektronické konferenční přihlášky do 28. února 2023.   

 

  

https://forms.office.com/e/jAMCiMjx6q


  
 

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE  

Termín přihlášení příspěvku na konferenci do 28. února 2023 

• prostřednictvím vyplněné elektronické přihlášky  

 

Organizační výbor si vyhrazuje právo nepřijmout všechny přihlášené příspěvky. Autoři přijatých 

příspěvků budou kontaktování e-mailem po uzavření termínu odevzdání přihlášek.  

  

Termín odevzdání příspěvku do tisku do 31. října 2023  

• e-mailem na propagace@rmm.cz 

  

Termín konání konference: květen 2024 (bude upřesněno v průběhu roku 2023) 

 

Místo konání konference: Regionální muzeum v Mikulově, Zámek 1/4, 692 01 Mikulov 

 

SBORNÍK Z KONFERENCE 

Organizační výbor garantuje publikaci všech akceptovaných a přihlášených příspěvků v recenzovaném 

vědeckém sborníku. Sborník bude k dispozici v tištěné podobě na konferenci. 

  

DALŠÍ INFORMACE 

Bližší informace o možnostech ubytování a výši konferenčního poplatku budou zaslány v dalším 

cirkuláři po uzavření programu konference. 

  

KONTAKTNÍ ADRESA          

Regionální muzeum v Mikulově 
Zámek 1/4 
692 01 Mikulov  
propagace@rmm.cz 
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