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28. - 30. listopadu 2018

BETLÉMY STÁLE ŽIVÉ III

Mezinárodní odborná konference
BETLÉMY STÁLE ŽIVÉ III
Místo konání: Jindřichův Hradec, Česká republika
Datum konání: 28. – 30. listopadu 2018
Konferenci pořádá Muzeum Jindřichohradecka ve spolupráci s Českým
sdružením přátel betlémů za finanční podpory Ministerstva kultury České
republiky a pod záštitou Světové federace betlémářů UN-FOE-PRAE se sídlem v Římě
Konference je pořádána u příležitosti 180. výročí narození a 100. výročí úmrtí Tomáše Krýzy, autora největšího lidového betlému na světě a navazuje na
dvě úspěšné mezinárodní konference Betlémy stále živé I, II, které se
konaly v rocích 1996 a 2013. Cílem letošního setkání je komplexně
sledovat problematiku českého i světového betlémářství ve všech
jeho aspektech. Příspěvky z konference budou otištěny ve sborníku.
Organizační výbor:
Mgr. Alexandra Zvonařová, Mgr. Silvie Dušková, PhDr. Jaroslav Pikal

Okruhy témat konference Betlémy stále živé III:
•
Nové poznatky bádání v historii betlémů
•
Významné historické i současné betlémy a jejich tvůrci
•
Specifika tradičních betlémářských oblastí
•
Problematika restaurování betlémů
•
Sběratelé a sběratelství betlémů
•
Prezentace betlémů na krátkodobých výstavách i ve stálých expozicích
•
Zajímavé publikace o betlémářství
•
Významné aktivity podporující myšlenku betlémářství
•
Činnost betlémářských sdružení
Součástí konference bude návštěva V. ročníku Mezinárodní soutěžní výstavy
betlémů Nožík Tomáše Krýzy, dále výstav betlémů ve státních i privátních
sbírkách, účast na festivalu betlémů JINoHRÁtky, který se koná 1. a 2.
prosince 2018, návštěva řezbářských dílen a řada dalších zajímavých
aktivit.
Zaslání přihlášek přednášejících včetně anotace příspěvků:
do 31. srpna 2018
Zaslání přihlášek účastníků konference: do 30. září 2018
Odevzdání příspěvků do sborníku: do 31. ledna 2019
Konferenční poplatek: 400 Kč (bankovním převodem, nejpozději 25. listopadu 2018 nebo při prezentaci na místě.
On line přihláška na www.mjh.cz
Kontaktní adresa: zvonarova@mjh.cz
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November 28– 30, 2018

CRÈCHES STILL ALIVE III

INTERNATIONAL EXPERT CONFERENCE
CRÈCHES STILL ALIVE III
Venue: Jindřichův Hradec, Czech Republic
Date: November 28– 30, 2018
The Conference is organized by the Muzeum Jindřichohradecka in cooperation with the České sdružení přátel betlémů (Czech Crèches Friends Group)
with the financial support of the Ministry of Culture of the Czech Republic
and under the patronage of the World Federation of Friends of the Crèche,
UN-FOE-PRAE (Universalis Foederatio Praesepistica) based in Rome
The conference is organized on the occasion of 180th anniversary of the birth and 100th anniversary of Tomáš Krýza´s death, the author of the largest
folk crèche in the world and it follows two successful international Crèches
Still Alive I and II, Conferences that took place in 1996 and 2013, respectively. The meeting in 2018 is aimed to monitor comprehensively the issues of
the Czech and global nativity scene model building in all of its aspects. Contributions from the conference will be printed in the proceedings.
Committee on Agenda and Procedure:
Mgr. Alexandra Zvonařová, Mgr. Silvie Dušková, PhDr. Jaroslav Pikal

The range of issues from the Crèches Still Alive III Conference:
• New findings from the research in crèche history
• Significant historical and present-day crèches and their creators
• Specifics of the traditional areas of nativity scene model building
• Crèche restoration issues
• Crèche collectors and collecting
• Crèche presentation in short-term exhibitions as well as permanent
expositions
• Interesting publications on nativity scene model building
• Significant activities that support the idea of nativity scene model
building
• Activity of the crèche associations
The Conference will include visit of the Fifth Vintage Year of the International Nativity Scene Contest Exhibition titled Nožík Tomáše Krýzy, visit
of the nativity scene exhibitions in national and private collections,
participation in the JINoHRÁtky Crèche Festival which takes place in
December 1 and 2, 2018, visit of the woodcarving workshops, social
evening, and a number of further interesting activities.
Send the lecturer applications with the notes to the contributions no later than by August 31, 2018
Send the conference participant applications no later than
by September 30, 2018
Submit contributions to the proceedings no later than
by January 31, 2019
Conference fee: € 16 (by bank transfer, no later than by November 25,
2018). Travel fees as well as accommodations will be reimbursed to the
foreign lecturers of the main papers.
On line applications: www.mjh.cz
Contact address: zvonarova@mjh.cz

