
MUSEOEUROPE 2023
POKRAJINSKI MUZEJ MARIBOR 
vas vabi k sodelovanju na mednarodnem simpoziju

SREČANJA TISOČLETIJ
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. Leta 2021 smo se v okviru teme Živeti v 
Evropi  srečali z bivalnim in ekstistencialnim okoljem tako posameznika kot skupnosti, ki se odraža v kulturni dediščini.

Tema simpozija MUSEOEUROPE 2023 je SREČANJA TISOČLETIJ. V ospredje postavlja nova spoznanja o različnih vidikih 
življenja v prazgodovinskih in zgodovinskih obdobjih na širšem evropskem prostoru, ki so pridobljena z uporabo sodob-
nih metod in tehnologij pri preučevanju kulturne dediščine. Na simpoziju pričakujemo prispevke s področja interpretaci-
je dediščine, arheologije, naravoslovnih preiskav (npr. arheobotanike, palinologije, arheozoologije, arheologije lipidov, 
opravljanja metalografskih analiz, izotopskih študij stroncija, …) in drugih metod (npr. zračnega laserskega skeniranja, 
geofizike, aeroarheologije, arheoastronomije,…), zgodovine, likovne in uporabne umetnosti, etnologije, konserviran-
ja-restavriranja in arhitekture.  
K sodelovanju vabimo arheologe, zgodovinarje, umetnostne zgodovinarje, etnologe in kulturne antropologe, konserva-
torje-restavratorje, muzejske pedagoge, raziskovalce naravoslovnih ved in druge raziskovalce.

Prispevki bodo razvrščeni v pet sklopov:
1. Sodobne tehnologije in metode neinvazivnega raziskovanja
2. Interdisciplinarna povezovanja strok v procesih raziskovanja kulturne dediščine
3. Dediščinske poti in parki, krajine in muzeji na prostem
4. Eksperimentalna, edukativna in izkustvena arheologija
5. Interpretacije kulturne dediščine 

Simpozij bo potekal od 19. do 21. oktobra 2023 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 28. oktober 2022. Obvestilo  o vaši uvrstitvi na simpozij boste prejeli do 
30. novembra 2022. 

Prispevke v angleškem jeziku je potrebno oddati po elektronski pošti na naslov: museoeurope@museum-mb.si do 
vključno 31. marca 2023. 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 80/110/140 EUR. Natančna navodila za pripravo prispevkov bodo do 15. 
junija 2022 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, 31. 5. 2022


