Muzea a restart
vnitřní motivace
k učení a poznávání
Dnešní doba je velmi rychlá a plná netříděných informací, které ovlivňují nejen do‑
spělé, ale především mladou generaci. Čas, kterým jsme v nedávné době prošli, tuto
situaci ještě umocnil odloučením a nucenou separací, kdy jsme byli nuceni objektové
učení či prosté poznávání vyměnit za online prostor. Cílem konference je nejen se
ohlédnout za tím, co tato doba přinesla nebo naopak odnesla, ale také otevřít diskusi
nad budoucím vývojem. Ve všech pádech je skloňována, a to nejen pouze v prostředí
současného školství, především ztráta vnitřní motivace. Jaký úkol stojí před eduká‑
tory v muzejním či galerijním prostředí? Jak využít potenciál paměťových institucí
v dnešní době?
Projekt je uskutečněn ve spolupráci s Asociací muzeí a galerií České republiky, z. s.
a s ﬁnanční podporou Ministerstva kultury České republiky.
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AKTUÁLNÍ TRENDY
V MUZEJNÍ PREZENTACI
A EDUKACI V.

JIHOČESKÉ MUZEUM V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích
a Komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku
Vás zvou na konferenci pod záštitou
Katedry UNESCO pro muzeologii a světové dědictví

Organizační pokyny
PŘIHLÁŠKY
Na konferenci se přihlašuje pouze elektronicky prostřednictvím e‑přihlášky:
https://forms.gle/1DsJNv3WnXT3LMHa6 do 17. října 2021. Počet míst je však
omezen kapacitou sálu. Po jejím naplnění přijímáme pouze na místa náhradní‑
ků. Na konferenci je možné se přihlásit s odborným příspěvkem nebo jako běž‑
ný účastník bez příspěvku. Přihlášky zájemců o účast s odborným příspěvkem
přijímáme do 27. srpna 2021. Název příspěvku, anotace příspěvku (do 10 řádků)
a vlastní profesní medailon (do 8 řádků) přímo formuláře e‑přihlášky. O rozhod‑
nutí o zařazení nebo nezařazení příspěvku budou autoři informováni e‑mailem
nejpozději do 15. září 2021. Po tomto datu se bude kompletovat program celé
konference.
KONFERENČNÍ POPLATEK
Účastnický poplatek činí 700 Kč. Zvýhodněný účastnický poplatek pro členy Ko‑
mise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku AMG (viz seznam členů na
webu komise) a studenty (u prezence je nutné doložit průkazem nebo dokla‑
dem, v opačném případě uhradí poplatek v plné výši) činí 500 Kč. Účastnický
poplatek zahrnuje konferenční materiály; občerstvení během konference mimo
oběda (3× coffee break, 1× rautové občerstvení); vstup na společenský večer
s programem; účast na konferenci; účast na workshopech.
Autoři příspěvků, které nebudou zařazeny, hradí účastnický poplatek v běžné
výši. V případě více přednášejících jednoho příspěvku, nehradí účastnický popla‑
tek pouze jeden přednášející.
Úhrada poplatku je možná pouze v hotovosti v den konání konference u prezen‑
ce v Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích.
STRAVOVÁNÍ A UBYTOVÁNÍ
Během konference bude účastníkům zajištěno 3× coffee break a 1× rautové ob‑
čerstvení. Obědy a ubytování si zajišťují a hradí účastníci konference sami.
Tipy na ubytovací zařízení a restaurace dostanou přihlášení účastníci v rámci
materiálů zaslaných e‑mailem. Podrobnější informace pro účastníky konference
budou průběžně zasílány na e‑mail uvedený v přihlášce.
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