
HORNONITRIANSKE MÚZEUM 
V PRIEVIDZI

V ZRIAÏOVATE¼SKEJ PÔSOBNOSTI 
TRENÈIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

A

ETNOLOGICKÁ KOMISIA 
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Hornonitrianske múzeum v Prievidzi
v zriaïovate¾skej pôsobnosti Trenèianskeho samosprávneho kraja

a

Etnologická komisia Zväzu múzeí na Slovensku

pozývajú na konferenciu 

Domáca výroba a doplnkové zamestnania                
v kultúrno-spoloèenských súvislostiach           

(vo vz�ahu k múzejným zbierkam)

18. roèník Múzeum a etnológ

Prievidza 22. - 24. september 2014 

II. cirkulár



Anotácia konferencie
Po¾nohospodárstvo bolo na území Slovenska po dlhé stároèia hlavným zamestnaním a patrilo k základom 
obživy dedinského obyvate¾stva. Popri pestovaní obilnín a ïalších plodín a chove dobytka sa v dedinskom 
prostredí rozvíja aj domáca (domácka) výroba, ktorej produkcia sa orientovala najmä na vlastnú spotrebu. Jej 
základom sa stalo spracovanie hliny, kovu, kože, kožušín, dreva, prútia, kostí, rohoviny i textilných vlákien.                  
K domáckej výrobe èasom pribudli doplnkové zamestnania, zamestnania sezónneho charakteru (ako 
plátenníctvo èi drevorubaèstvo) a  zamestnania vandrovného charakteru (drotárstvo, oknárstvo, olejárstvo, 
šafraníctvo, voštinárstvo, priekupníctvo, podomový obchod a iné).

Konferencia Domáca výroba a doplnkové zamestnania v kultúrno-spoloèenských súvislostiach, 
pripravovaná Hornonitrianskym múzeom v Prievidzi v spolupráci s Etnologickou komisiou Zväzu múzeí                       
na Slovensku s podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ponúka možnos� výmeny skúseností 
múzejníkom a iným zainteresovaným odborníkom z oblasti dokumentácie domácej výroby a doplnkového 
zamestnania v múzeách a následnú konfrontáciu názorov na aplikáciu zhromaždených poznatkov v praxi. 
Oèakávaným výsledkom bude nielen penzum poznatkov, ale i stanovenie zámerov a perspektív ïalšej 
múzejnej dokumentácie zvolenej problematiky, jej premien a využitie v osvedèených formách múzejných 
programov, prièom tvorivé aktivity a edukaèné podujatia nevynímajúc. 

Odporúèané okruhy príspevkov
1. Podmienky vzniku domácej výroby – doplnkových zamestnaní v regiónoch, ich špecifiká
2. Spracovanie textilných vlákien, dreva, hliny, prútia, kože a i.
3. Sezónne doplnkové zamestnania
4. Vandrovné zamestnania 
5. Pracovné náradia a nástroje, pracovné technológie a postupy
6. Ornamentika pracovných náradí
7. Remeselné èinnosti – domáca výroba – doplnkové zamestnania, rozdiely a špecifiká
8. Súèasná produkcia domácej výroby 
9. Dokumentácia domácej výroby a doplnkových zamestnaní
10. ¼udoví majstri – nositelia tradícií domácej výroby a doplnkových zamestnaní
11. Múzejná prezentácia domácej výroby a doplnkových zamestnaní
12. Konzervovanie hmotných dokladov k domácej výrobe a k doplnkovým zamestnaniam

Základ programu konferencie budú tvori� príspevky prednášané jednotlivcami, ktorých profesionálne 
pôsobenie je rôznym spôsobom späté s vybratou problematikou, t. j. zamestnanci múzeí (domácich                          
i zahranièných), pedagógovia, ale predpokladáme ponúknu� možnos� aj študentom etnológie a muzeológie                 
a v neposlednom rade osobnosti oplývajúce neocenite¾nými skúsenos�ami. Prednášajúci budú ma� k dispozícii 
20–25 minútový blok, vrátane priestoru na diskusiu k aktuálne prezentovaným témam.  

Program rokovacích dní konferencie doplní exkurzia v teréne, nebude chýba� ani návšteva usporiadate¾ského 
múzea a samozrejmos�ou je dostatok priestoru na diskusiu, ktorá prinesie  obraz o skladbe a kvalite kultúrno-
výchovných podujatí na pôde slovenských múzeí a možnostiach ich ïalšieho obohatenia èi obmeny.   

  
Uzávierka prihlášok pre úèastníkov: 10. septembra 2014

Miesto konania konferencie
Kultúrne a spoloèenské stredisko Prievidza, F. Madvu 11, Prievidza
Príjazd: autobusom MHD è. 11 alebo 40 smer Kolotoè, zastávka Ul. Svätoplukova

  peši po uliciach Bojnická, Svätoplukova a F. Madvu (cca 800 m)

Možnosti ubytovania a stravovania:
Penzión Orion, Duklianska ul. 18, Prievidza,  www. penzionorion.sk 
Hotel Magura, Nám. J. C. Hronského 1, Prievidza, www.hotelmagura.com
A-Club, Svätoplukova ul. 31, Prievidza, www.kalina.sk

Kontaktné údaje na organizátorov konferencie
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi, Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza
tel. +421 46 5423054, fax +421 46 5426715
e-mail: info@muzeumpd.sk, 

Za skupinu organizátorov
Iveta Géczyová

Hornonitrianske múzeum v Prievidzi

www.muzeumpd.sk
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