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Z ápadočeské muZeum v pl Zni
komise pRo pR áCi s veŘe JnosTÍ  
a muZe JnÍ pedaGoGiku amG
Z ášT iTu nad akCÍ pŘe v Z al a k aTedR a  
unesCo pRo muZeoloGii  a svě Tové dědiC T v Í

ak TuálnÍ TRendy  
v muZe JnÍ pReZenTaCi a eduk aCi i i i .
na Téma

neobyče jné možnosti  
neform álního  
v Zděl ávání

současná muZeJnÍ edukaCe svými meTodami, foRmami a ZaměŘenÍm 
na RůZné CÍlové skupiny muZeJnÍho publika pŘekRačuJe ZažiTé 
pŘedsTavy o možnosTeCh vZdělávánÍ v muZeu. konfeRenCe 
Je RoZdělena do dvou TemaTiCkýCh bloků. pRvnÍ den 
bude věnován pRopoJovánÍ foRmálnÍho  
a nefoRmálnÍho vZdělávánÍ. dRuhý blok se  
ZaměŘÍ na pReZenTaCi někTeRýCh méně časTýCh podob  
muZeJnÍ edukaCe, kTeRé však svým inovaTivnÍm  
pŘÍsTupem oTevÍRaJÍ nové možnosTi a účinněJšÍ  
Způsoby pRáCe s muZeJnÍm publikem.  
edukačnÍ možnosTi kulTuRnÍCh insTiTuCÍ  
Jsou vskuTku neobyčeJné.



oRGaniZačnÍ pokyny

pŘihl áŠky
na konferenci se přihlašuje pouze elektronicky prostřednictvím e-přihlášky:  
https://goo.gl/forms/4i0x9i656vlfhmko1 do 20. května 2019. počet míst je však omezen 
kapacitou sálu. po jejím naplnění přijímáme pouze na místa náhradníků. na konferenci je 
možné se přihlásit s odborným příspěvkem nebo jako běžný účastník bez příspěvku.
přihlášky zájemců o účast s odborným příspěvkem přijímáme pouze do 30. března 2019. 
název příspěvku se uvádí již do e-přihlášky; anotace příspěvku (do 10 řádků) 
a vlastní profesní medailon (do 8 řádků) se zasílá na e-mail mgr. Jitce peškové 
(Jitkapeskova@seznam.cz) obratem, nejpozději však do týdne od odeslání přihlášky.  
Rozhodnutí o zařazení nebo nezařazení příspěvku budou autoři informováni nejpozději 
do 15. 4. 2019. po tomto datu se bude kompletovat program celé konference.  
autorům příspěvků zařazených do konferenčního programu bude konferenční poplatek 
snížen na studentskou variantu (300 kč).

konferenční popl atek
účastnický poplatek činí 950 kč. 
Zvýhodněný účastnický poplatek pro členy komise pro práci s veřejností a muzejní 
pedagogiku amG (viz seznam členů na webu komise) činí 750 kč. 
studentský účastnický poplatek ve výši 300 kč pro studenty muzeologie, muzejní 
pedagogiky a příbuzných oborů je u prezence nutné doložit průkazem nebo dokladem 
(v opačném případě uhradí poplatek v plné výši).
účastnický poplatek zahrnuje konferenční materiály; občerstvení během konference  
(2× oběd, 4× občerstvení, 1× rautové občerstvení); vstup na společenský večer s programem; 
účast na konferenci; účast na exkurzích.
úhrada poplatku pouze v hotovosti v den konání konference u prezence v Západočeském 
muzeu v plzni.

stravování a ubytování
platba za stravování je zahrnuta v účastnickém poplatku.
během konference bude účastníkům zajištěn 2× oběd, 4× občerstvení, 1× rautové občerstvení.
ubytování si zajišťují a hradí účastníci konference sami.
Tipy na ubytovací zařízení dostanou přihlášení účastníci v rámci materiálů zaslaných e-mailem.

podrobnější informace pro účastníky konference budou průběžně zasílány na e-mail 
uvedený v přihlášce.
kontaktní osoby pro případ dalších dotazů:
mgr. jitka pešková 
(komise pro práci s veřejností a muzejní pedagogiku amG) — Jitkapeskova@seznam.cz 
mgr. denisa brejchová (Západočeské muzeum v plzni) — dbrejchova@zcm.cz


