Komisia pre podporu interdisciplinárneho výskumu historického skla na Slovensku, ktorá pôsobí
pri výbore Slovenskej archeologickej spoločnosti SAV, v spolupráci s Múzeom mesta Bratislavy a
Slovenskou sklárskou spoločnosťou usporiada v dňoch 12.- 13. decembra 2016
9. interdisciplinárnu konferenciu a diskusný „okrúhly stôl“

História skla - 2016
Miesto konania:
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná 577/1,
811 01 Bratislava – Staré Mesto
mapa: https://www.google.sk/mapa
Konferencia je rozdelená na 2 časti:
1. časť je tradične venovaná rôznym oblastiam života, vedy a výskumu spojených s históriou skla na Slovensku
s rokovacím jazykom slovenským (História skla - 2016).
2. časť („Glass beads and technologies“) je medzinárodná, venovaná problematike skla drobných korálikov
a sklárskym technológiám, rokovací jazyk je anglický a nemecký.
Ciele:
1. časť- sprostredkovať vzájomné stretnutie odborníkov zo spoločenských, prírodovedných a technických
disciplín, sklárov z priemyselnej sféry a širokej sklárskej verejnosti na výmenu aktuálnych základných informácií
o historickom skle a histórii skla na Slovensku a v medzinárodnom výskume.
2. časť - medzinárodná časť je tematicky zameraná na sklené koráliky a problematiku historických technológií
výroby skla od najstarších čias do 13. storočia n. l.
Organizačný výbor a odborní garanti:
D. Staššíková-Štukovská , P. Šimurka, K. Füryová, M. Múdry, P. Šimončičová Koóšová
Predbežný program:
12.12.2016

-

1. časť

13.12.2016

-

2. časť

8.00 - 9.00 hod.:

registrácia účastníkov

8.30-12.00 hod.:

otvorenie medzinárodnej časti, odborný
program pre „Glass Beads and
technologies“, prednášky

9.00 -12.00 hod.:

privítanie, odborný program - vybrané
prednášky

14.00-17.00 hod.:

odborný program, prednášky

14.00 -18.00 hod.:

odborný program - „okrúhly stôl“,
postery a predmety (vrátane posterov
pre „Glass Beads...“)

(čas sa upresňuje)

vernisáž výstavy o skle v dejinách
Bratislavy (13.-18. stor.) v Múzeu
mesta Bratislavy. Záver konferencie.

Kontakt: Záujem o účasť spolu s abstraktom ( do 10 viet; ! pre medzinárodnú časť „Glass beads and
technologies“ v anglickom jazyku) na priloženej návratke prosíme oznámiť do 30. 10. 2016 Dr. D. StaššíkovejŠtukovskej (danica.stassikova@gmail.com)
Možnosti ubytovania: do 5-10 minút chôdze od miesta konferencie sú početné a rôzne hotely, penzióny, botely,
hostely. Hľadať na internete pre lokalitu Bratislava-Staré mesto.
Vložné na konferenciu pre aktívnych účastníkov nie je plánované. Cestovné, stravné ako i ubytovanie počas konferencie si
účastníci hradia individuálne. Prihlásení účastníci budú včas informovaní o zaradení do programu konferencie. Prípadné
ďalšie otázky organizátori radi zodpovedia na adrese: danica.stassikova@gmail.com

