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SLEZSKÉ ZEMSKÉ MUZEUM 

a 

KOMISE PRO PRÁCI S VEŘEJNOSTÍ A MUZEJNÍ PEDAGOGIKU AMG 

si Vás dovolují pozvat na kolokvium 

Aktuální trendy v muzejní prezentaci a edukaci 

které se uskuteční ve dnech 4. a 5. května 2017 v Historické výstavní budově 

Slezského zemského muzea, Komenského 10, Opava. 

 

Dvoudenní setkání proběhne jako kombinace kolokvia s příspěvky a diskusní platformou pro členy 

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG a další účastníky. Nedílnou součástí 

budou také exkurze prezentující práci s veřejností a muzejní edukaci v hostující instituci.  

Cílem kolokvia je nejen dotknout se hlavního tématu proměn v oblasti muzejní prezentace a 

edukace, ale také představit aktuální činnost a výhledy nově vznikajících pracovních skupin uvnitř 

Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG.  

Zájemci o účast na kolokviu s odborným příspěvkem se mohou přihlásit do 28. února 2017 

formou e-přihlášky na https://goo.gl/forms/uFqbkJ7v5TYZVB5C2. Délka příspěvku je max. 20 

minut. Organizátoři si vyhrazují právo výběru příspěvků. Po vyplnění e-přihlášky prosíme zájemce 

o zaslání názvu příspěvku, abstraktu v délce max. 300 slov a krátkého profesního životopisu (max. 

200 slov) na e-mail JitkaPeskova@seznam.cz. Všichni zájemci budou o zařazení či nezařazení 

příspěvku vyrozuměni do 15. března 2017. 

Zájemci o účast na konferenci bez odborného příspěvku se mohou přihlásit nejpozději do 15. 

dubna 2017 formou e-přihlášky na https://goo.gl/forms/uFqbkJ7v5TYZVB5C2.  

Kapacita je bohužel omezena na maximální počet 60 účastníků, proto neodkládejte Vaši 

přihlášku na poslední chvíli. 

Velmi se těšíme na setkání s Vámi. 

                                                             Za organizátory s přátelským pozdravem 

výbor Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG                                                                                    
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Organizační pokyny 

1. Účastnický poplatek činí 400,- Kč. Zvýhodněný účastnický poplatek pouze pro členy 
Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG činí 300,- Kč. Poplatek lze uhradit 
na místě v hotovosti nebo bankovním převodem ve prospěch účtu 435821/0710, variabilní 
symbol 1814, do předmětu uveďte své celé jméno (doklad o zaplacení prosím předložte u 
prezence). 

2. Přihlášky pro zájemce o účast s příspěvkem zasílejte do 28. února 2017 na 
JitkaPeskova@seznam.cz. Ostatní zájemci zasílejte přihlášky do 15. dubna 2017 na 

https://goo.gl/forms/uFqbkJ7v5TYZVB5C2.  
3. POZOR! Kapacita je omezena na maximální počet 60 účastníků, proto neodkládejte Vaši 

přihlášku na poslední chvíli. 
4. Další podrobné údaje budou oznámeny v dalším cirkuláři pozvánek a v programu 

konference, který bude též zveřejněn na webu Slezského zemského muzea 
http://www.szm.cz/udalost/423/aktualni-trendy-v-muzejni-prezentaci-a-edukaci.html  a 
webu AMG http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-pro-praci-
s-verejnosti-a-muzejni-pedagogiku.  

5. Ubytování a stravu si hradí účastníci konference sami. Nabídka ubytování v Opavě je 
v samostatné příloze pozvánky.  

6. S případnými dotazy se můžete obracet na Mgr. Jitku Peškovou (Komise pro práci 

s veřejností a muzejní pedagogiku AMG), e-mail: JitkaPeskova@seznam.cz nebo na Mgr. 
Janu Nevřelovou (Slezské zemské muzeum), e-mail: nevrelova@szm.cz, tel. 778 528 220. 

mailto:JitkaPeskova@seznam.cz
https://goo.gl/forms/uFqbkJ7v5TYZVB5C2
http://www.szm.cz/udalost/423/aktualni-trendy-v-muzejni-prezentaci-a-edukaci.html
http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-pro-praci-s-verejnosti-a-muzejni-pedagogiku
http://www.cz-museums.cz/web/amg/organy-amg/komise/komise-pro-praci-s-verejnosti-a-muzejni-pedagogiku
mailto:JitkaPeskova@seznam.cz
mailto:nevrelova@szm.cz

