Klub H+Z a Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
ve spolupráci

s Českou národopisnou společností
pořádají odbornou konferenci k nedožitým devadesátým
narozeninám PhDr. Karla Pavlištíka, CSc.

Mezi etnografií, folkloristikou a muzejnictvím
Konference se koná pod záštitou ministra kultury České republiky
a senátora Jiřího Čunka

Místo konání konference: Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně
Termín konání: 26. a 27. dubna 2021
Dovolujeme si vás pozvat na konferenci věnovanou nedožitým 90. narozeninám
PhDr. Karla Pavlištíka, CSc., významné osobnosti moravské etnografie a
folkloristiky. Jeho etnografická práce se soustřeďovala především na
Podřevnicko – styčnou oblast Valašska, Slovácka a Hané, na dokumentaci tradiční
lidové kultury a jejích proměn. Jeho ústředním dlouhodobým zájmem byly
tradiční rukodělné techniky, především zpracování dřeva, proutí a slámy či
funkce a život venkovských výrobců – náturistů. Výsledkem této dlouhodobé
badatelské činnosti Karla Pavlištíka byla nejen mimořádně ceněná publikace, ale
i významné rozhojnění muzejního sbírkového fondu a vznik dvou tematických
expozic.

Další oblastí odborného zájmu Karla Pavlištíka bylo systematické sledování
aktuálních proměn tradičních zvykoslovných jevů, včetně úlohy vybraných
socioprofesních skupin v nich. Nezůstával jen u dokumentace, své terénní
poznatky průběžně zúročoval i v aktivitách expozičních, výstavních a
přednáškových.
Karel Pavlištík patřil zároveň k výrazným osobnostem naší folkloristiky a
folklorního hnutí, kterým se věnoval jak prakticky v práci folklorních souborů, tak
metodicky při organizaci folklorních festivalů. Stál u zrodu řady významných
projektů, mimo jiné i u zapsání verbuňku na seznam Mistrovských děl ústního a
nehmotného dědictví lidstva.
A stejně tak prakticky i metodicky významně ovlivnil směřování zlínského muzea,
ať už to bylo vybudování Studijně-dokumentačního střediska Františka Bartoše,
nebo iniciování vzniku Archivu H+Z, který se věnuje shromažďování dokladů
moderního cestovatelství a jejich prezentaci.
Tuto šíři odborného zájmu Karla Pavlištíka se snaží postihnout tematické okruhy
připravované konference:
- Současné proměny tradiční lidové kultury, jejich dokumentace a
prezentace v muzeích
- Folklorismus, jeho dokumentace, pódiové ztvárnění při veřejné
prezentaci
- Cestovatelské aktivity 20. století, jejich dokumentace a možnosti využití
v muzejních expozicích
Na konferenci zveme širokou odbornou veřejnost.
Za pořadatele:

Mgr. Pavel Hrubec, MBA
Ředitel MJVM

Vojtěch Holík
Předseda Klubu H+Z

PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
Předseda ČNS

Předběžný program konference (bude upřesněn během února 2021):
26. dubna 2021
9,30 – 10,30 prezence
10,30 – 13,00 zahájení, první blok jednání
13,00 – 14,00 oběd
14,00 – 18,00 druhý blok jednání
20,00 společenský večer – návštěva muzejních expozic ve 14. budově BI (Princip
Baťa, František Bartoš, aktuální výstava H+Z)
27. dubna 2021
8,30 – 12,30 třetí blok jednání
12,30 – 14,00 přesun do Malenovic, oběd
14,00 návštěva expozice Dřevo, proutí sláma ve Zlíně-Malenovicích a závěr
konference

Organizační informace:
Příspěvky přednesené na konferenci projdou recenzním řízením a budou
vydány tiskem formou kolektivní monografie.
Délka předneseného příspěvku: 20 minut
Jednacím jazykem je čeština a slovenština, příp. angličtina.

Abstrakta přihlášených příspěvků v maximálním rozsahu 2 000 znaků zašlete
prosím do 15. 2. 2021 na adresu: alena.prudka@muzeum-zlin.cz
Přihlášky bez příspěvku posílejte nejpozději do 20. 3. 2021 na stejnou adresu.

PŘIHLÁŠKA

Konferenční poplatek činí 300,- Kč (z něj bude hrazeno občerstvení, konferenční
materiály, doprava do Malenovic). Účastníci konference z ČR mohou zaplatit
konferenční poplatek při registraci nebo převodem: Komerční banka, a.s., Zlín,
č. ú. 4137661/0100, var. symbol 8021.
Zahraniční účastníci zaplatí poplatek při registraci.
Přednášející konferenční poplatek neplatí.
Ubytování a cestovní náklady si zajišťují a hradí účastníci individuálně.
Doprovodný program:
Účastníci konference mohou v neděli 25. 4. 2021 večer navštívit slavnostní
vystoupení Folklorního souboru Kašava k 50. výročí jeho založení (Městském
divadlo Zlín; cena vstupenky 300,- Kč, pro zájemce bude zajištěna rezervace
vstupenek).
Pro jakékoliv další informace se obracejte na e-mail:
alena.prudka@muzeum-zlin.cz

