MUSEOEUROPE 2021
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR
vas vabi k sodelovanju na mednarodnem simpoziju

ŽIVETI V EVROPI
Projekt MUSEOEUROPE smo zasnovali leta 2012 v okviru projekta MARIBOR 2012, EPK. Leta 2014 smo izvedli
simpozij na temo Uporabna vrednost lesenega kolesa. Leta 2015 je bila tema simpozija Srečanja dveh svetov. Leta
2016 smo na temo Evropa v času Franza Liszta ob 170-letnici igranja Franza Liszta v viteški dvorani mariborskega
gradu simpozij posvetili temu glasbenemu virtuozu. V letu 2017 smo osrednjo pozornost namenili kuhinji, hrani in
prehranjevanju s krovnim naslovom Debata o kuhinji – Kitchen debate, leto 2018 pa je bilo zaznamovano z generalno tematiko Uniform in uniformiranja kot fenomena opomina na družbeni red in tradicijo. V letu 2019 smo se s
temo Tekstil, Oblačilna kultura in moda naslonili na zbirko oblačilne kulture Pokrajinskega muzeja Maribor.
V okviru mednarodno uveljavljenega projekta MUSEOEUROPE se v letu 2021 povezujemo z ICOM Europe
(ICOM-ov komite za Evropo), kot partnerjem simpozija. V sklopu mednarodnega simpozija bomo gostili letno
konferenco ICOM Europe.
Tema simpozija MUSEOEUROPE 2021 je ŽIVETI V EVROPI. V ospredje postavlja v bivalno, eksistencialno okolje
tako posameznika kot skupnosti, ki se odraža v kulturni dediščini. Na simpoziju pričakujemo prispevke s področja interpretacije dediščine, arheologije, zgodovine, likovne in uporabne umetnosti, etnologije, arhitekture,
glasbe, … v okviru prevzema laskavega naslova Slovenije gastronomske regije Evrope 2021, pa tudi teme iz
področja gastronomije.
K sodelovanju vabimo arheologe, zgodovinarje, umetnostne zgodovinarje, etnologe, antropologe, sociologe,
kulturologe, komunikologe, psihologe, pedagoge in druge.
Prispevki bodo razvrščeni v štiri sklope:
1. Javni in intimni prostor bivalnega okolja
2. Socialne spremembe in družina
3. Hrana in pijača: od lokalnega do globalnega
4. Vplivi migracij na umetnost, obrt, arhitekturo in glasbo
Simpozij bo potekal od 14. do 16. oktobra 2021 v Viteški dvorani mariborskega gradu. Prispevki naj bodo napisani
v angleškem jeziku, objavljeni bodo v elektronskem zborniku. Rok za oddajo preliminarnega naslova in izvlečka v
obsegu do 600 znakov brez presledkov je 18. december 2020. Obvestilo o vaši uvrstitvi na simpozij boste prejeli
do 8. januarja 2021. Število prispevkov je omejeno. Prispevke v angleškem jeziku je potrebno oddati po elektronski
pošti na naslov: museoeurope@museum-mb.si do vključno 16. aprila 2021. Za lekturo prispevka in prevod povzetka v slovenski jezik bo poskrbel organizator simpozija. Uvrščeni prispevki bodo na simpoziju predstavljeni v slovenskem ali angleškem jeziku. Čas, namenjen predstavitvi, je 15 minut. Kotizacija za avtorje prispevkov znaša 100 EUR.
Natančna navodila za pripravo prispevkov so objavljena na spletni strani www.museum-mb.si/museo-europe/. V
primeru, da epidemiološka slika ne bo dopuščala izvedbe simpozija, bomo simpozij izvedli na spletu.
Za dodatne informacije smo vam na voljo na elektronskem naslovu museoeurope@museum-mb.si in na telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.
					
				
V imenu Pokrajinskega muzeja Maribor vas lepo pozdravljam.
								
dr. Mirjana Koren, direktorica

Maribor, 18. 11. 2020

