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Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., 

Městské muzeum a galerie Nepomuk 

a  

Katedra filozofie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni 

si Vás dovolují pozvat na konferenci 

„Kulturní dědictví regionu“ 

 

Termín a místo konání: 

3. a 4. listopadu 2023 v prostorách Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. 

Tematická náplň: 

Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., ve spolupráci s Městským muzeem a galerií 
Nepomuk a Katedrou filozofie Filozofické fakulty Západočeské univerzity připravují konferenci 
nazvanou „Kulturní dědictví regionu“. Konference se uskuteční za podpory Asociace muzeí 
a galerií České republiky.  

Konference je koncipována jako interdisciplinární a jejím cílem je prezentovat roli regionálních 
institucí ve vědě a výzkumu, zachytit současný stav regionální vědy a výzkumné činnosti 
a pokusit se na příkladech přiblížit roli národopisu ve 21. století.  

Konference je určena pro odborné pracovníky paměťových institucí (muzeí, galerií, knihoven, 
archivů apod.) a akademické sféry, soukromé badatele, pedagogy a studenty a její nedílnou 
součástí bude také odborná exkurze. 

Organizační pokyny: 

Odborná vedoucí konference:  
PhDr. Radka Křížková Červená, tel. 371 522 208, 777 468 770;  
e-mail: krizkovacervena@muzeum-blovice.cz 

Kontaktní adresa:  
Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. 
Hradiště 1, 336 01 Blovice 
e-mail: muzeum@muzeum-blovice.cz   
tel. 371 522 208  

Kontaktní osoba pro přihlašování:  
Iva Červenková, tel. 371 522 208, 723 781 682; e-mail: cervenkova@muzeum-blovice.cz 

Odpovědná osoba za sborník z konference:  
Mgr. Svatoslava Kožíková, tel. 725 168 245; e-mail: muzeum@nepomuk.cz 

Přihlášky zasílejte, prosím, na uvedenou kontaktní adresu muzea nebo e-mail. 
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Způsob přihlášení:      

I. cirkulář (do 30. 6. 2023) 

II. cirkulář (do 31. 8. 2023) 

Registrační (konferenční poplatek):  

pro přihlášené v rámci I. cirkuláře .........…………….   400 Kč 

pro přihlášené v rámci II. cirkuláře ........…………….   500 Kč 

pro studenty prezenčního studia na VŠ  …………….   zdarma 

pro aktivní účastníky (přednesení příspěvku) ……..  200 Kč 

(Individuální registrační poplatek bude vybírán na místě a zahrnuje registraci účastníka, 
organizační náklady konference, konferenční materiály a občerstvení po celý den.) 

Podrobný program s organizačními pokyny bude účastníkům konference rozeslán po uzávěrce 
II. cirkuláře. 

Pokyny pro autory příspěvků: K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem v rozsahu 

max. 15 minut. Přednášející prosíme o dodání názvu příspěvku, krátké anotace a rovněž 

stručného profesního životopisu v rámci přihlášky. Příspěvky lze přihlásit nejpozději do 30. 6. 

2023 (v rámci I. cirkuláře).  

Příspěvky projdou recenzním řízením a budou zařazeny do samostatného tištěného sborníku, 
který bude vydán v roce 2024. Bližší informace k publikování budou zaslány dodatečně 
přihlášeným aktivním účastníkům.   

 

Těšíme se na setkání! 

 

 

            PhDr. Radka Křížková Červená                                           PhDr. Jitka Bílková, Ph.D. 

ředitelka Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.                      odborný garant KFI FF ZČU 

             

                                                                   

                                                              Mgr. Svatoslava Kožíková 

                                                 vedoucí Městského muzea a galerie Nepomuk 

 


