
Dubnické múzeum, m.r.o.
Vás pozýva na medzinárodnú

konferenciu

Múzeá a galérie
bez bariér IV. 9. - 11. 

novembra 2022

Miesto konania
Dubnické múzeum, Dubnický kaštieľ

Konferencia je venovaná sprístupňovaniu múzeí a galérií znevýhodneným skupinám obyvateľstva. 
Poskytnutie dostatočného množstva informácií a impulzov hlavne zo strany znevýhodnených osôb 
napomôže pri tvorbe a riešení debarierizačných aktivít v múzeách. Hlavné témy preto predstavia 
prednášajúci z organizácií, ktoré zastrešujú, alebo metodicky vedú takéto skupiny obyvateľstva. 
Zámerom je pomôcť múzeám zvýšiť počet a kvalitu debarierizovaných priestorov a aktivít. Príspevky 
z konferencie budú vydané v zborníku.

Tematické okruhy:

 0 Univerzálny dizajn galérií a múzeí - debarierizácia historických 
objektov

 0 Prístupnosť galérií a múzeí jednotlivcom so zdravotným 
znevýhodnením

 0 Financovanie sprístupňovania kultúry
 0 Postupy a špecifiká sprístupňovania galérií a múzeí (a objektov v nich)
 0 Saturácia špeciálnych edukačných potrieb jednotlivcov so 

zdravotným znevýhodnením v galériách a múzeách (edukačná 
funkcia galérií a múzeí)

 0 Múzejná a galerijná edukácia, nástroj debarierizácie múzeí a galérií
 0 Informačná dostupnosť, kľúčový prvok debarierizácie
 0 Inklúzia v múzeách a galériách
 0 Technológie ako nástroj na prezentáciu kultúry

Možnosť ďalších súvisiach tém podľa návrhov.

PROJEKT REALIZOVANÝ S FINANČNOU
PODPOROU MINISTERSTVA KULTÚRY SR



Časový
harmonogram Dôležité informácie

Účasť na konferencii je bezplatná.

Účastníci konferencie majú bezplatne 
zabezpečené občerstvenie a ubytovanie.  
V prípade, že to epidemiologická situácia umožní, 
prednášajúci a účastníci majú možnosť zúčastniť 
sa prezenčne. Pre účastníkov konferencie  
a prednášajúcich je možné zabezpečiť bezplatné 
ubytovanie deň pred začatím konferencie, aby 
sa nenarušoval chod konferencie. Požiadavku 
je potrebné uviesť do prihlášky.

Ubytovanie
Hotel Elite
SNP 874/97, 018 51 Nová Dubnica
042/446 64 45
recepcia@elitehotel.sk

Doprava z hotela do Dubnického múzea  
a späť bude zabezpečená minibusom, ktorý 
bude pristavený pred hotelom každý deň 
o 8:45. Účastníci, ktorí sa budú prepravovať 
vlastnými dopravnými prostriedkami, môžu 
parkovať priamo pred budovou Dubnického 
múzea. V prípade potravinovej intolerancie nás 
informujte na: muzeum@dubnica.eu.

STREDA
9. november 2022

09:00 – 10:00        
10:00 – 12:00         
12:00 – 13:30          
13:30 – 15:30          
15:30 – 16:30         

Registrácia prednášajúcich
Prednáškový blok 1         
Prestávka
Prednáškový blok 2
Diskusia

ŠTVRTOK
10. november 2022

prehliadka             Muzeum nové generace, 
Zámek Žďár nad Sázavou

PIATOK
11. november 2022

Prednáškový blok 3
Diskusia

V prípade zmien nás kontaktujte:
- poštou na adresu:
Dubnické múzeum, m.r.o.
Námestie sv. Jakuba 623/5,
018 41 Dubnica nad Váhom

- e-mailom na adresu:
muzeum@dubnica.eu

Ďalšie informácie získate na   
telefónnom čísle
0918 117 022 alebo 0904 967 225.

Dôležité termíny
Doručenie registračného 
formulára:
• 28. 10. 2022
Doručenie abstraktov
konferenčných príspevkov:
•04. 11. 2022
Doručenie finálnej verzie 
príspevkov do zborníka  
z konferencie:
• 25. 11. 2022

PROJEKT REALIZOVANÝ S FINANČNOU
PODPOROU MINISTERSTVA KULTÚRY SR

12:00 – 13:00


