Prešovský samosprávny kraj
Krajské múzeum v Prešove - Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou,
Slovenská archeologická spoločnosť- Komisia HS, Fun Glass – TnU AD,
Slovenská sklárska spoločnosť
Vás pozývajú na
4. interdisciplinárnu konferenciu, workshop a experimenty s účasťou verejnosti

História skla 2020
24. – 25.7. 2020
Miesto konania:

Kaštieľ a archeopark v Hanušovciach nad Topľou (kontakt Ing. S. Bruss)
mapa: www.museum.sk/kastiel-a-archeopark-hanusovce-nad-toplou-tripolitana.html
Konferencia: je určená aj tým, čo sa historickému sklu nevenujú, ale našli sklo
(archeológovia), alebo chcú upozorniť na historické sklo (kurátori múzeí) či inú oblasť spojenú
s historickým sklom (napr. národopisci, hudobníci).
Workshop: ukážky sklárskych technológií a práce s historickým sklom sú určené odborníkom
aj laickej verejnosti.
Experimenty: sa týkajú tavby historických sklárskych kmeňov z pôvodných surovín, výroby
tyčiniek sodného a popolového skla, farbenia skla.
Organizačný výbor a odborní garanti (bez titulov):
D. Staššíková-Štukovská, S. Bruss, E. Dercová, L. Krokker, D. Galusková, P. Šimurka,
P. Šimončičová Koóšová,
Predbežný program (23.07.2020, 19.00 hod.- zapálenie ohňa v peci):
24.07.2020

- workshop, konferencia

25.07.2020

8.00 - 9.00

registrácia účastníkov

9.30-15.00

9.00 -12.00

Konferencia – História skla 2020

18.00

14.00 -18.00

Workshop s ukážkami výroby
korálikov a maľovania na sklo

18.30-0.00

Večer pri peci – neformálna
diskusia pri kúrení v sklárskej peci

-

Výroba skla a experimenty

Workshop - experimenty a výroba
šperkov zo skla v peci a sklárskou
lampou, výroba vitráží.
Ukončenie workshopu a tavieb
skla.

Kontakt: V prípade záujmu o účasť na konferencii, ako aj na tavbách skla vyplňte prihlášku a
do 20. 06. 2020 odošlite na danica.stassikova@gmail.com

Podujatie z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia

Záväzná prihláška
na konferenciu, workshop a experimenty so sklom –
História skla 2020
Meno, priezvisko, tituly:
Adresa, e- mail kontakt:
Názov aktívneho príspevku (za názov do zátvorky doplniť špecifikáciu – poster, predmety
(účastník môže priniesť priamo sklenený predmet aj neúplný), referát. Samostatne pripojiť
kľúčové slová v slovenskom jazyku (lokalita, uloženie v múzeu, predmety napr. črepy skla
15.-16. storočie; alebo sklenený korálik 4. storočie; pohár 19. storočie, zaniknutá skláreň,
sklo v piesňach atď. prípadne stručný abstrakt).

Účasť na spoločenskom večeri v piatok 24.7.2020*

áno

nie

Záujem o účasť na tavbách skla v sobotu 25.7.2020*

áno

nie

Záujem o exkurziu do Trzcinice, Poľsko v nedeľu 26.7.2020*

áno

nie

*nehodiace sa vymazať

.................................
Dátum (doplníme podľa prijatia)

.................................................................
podpis (v prípade zaslania mailom nie je potrebný)

Doručiť najneskôr do 20. 06. 2020 na adresu:
Dr. Danica Staššíková-Štukovská - danica.stassikova@gmail.com

Podujatie z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia

