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Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. 

a  

Spolek Genius loci českého jihozápadu  

si Vás dovolují pozvat na konferenci 

Zrození kovu 

Příběh bronzu a železa 
 

Termín a místo konání: 

2. – 3. října 2019 v prostorách Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o., v kapli sv. Ondřeje 
na zámku Hradiště 

Druhý jednací den bude společná exkurze po historických a archeologických lokalitách jižního 
Plzeňska.  

Tematická náplň: 

XVII. konference Genius loci českého jihozápadu 2019, kterou pořádá Muzeum jižního 
Plzeňska v Blovicích, p. o., ve spolupráci se spolkem Genius loci – Společnost pro studium 
života v regionu, o. s., je tradičně zaměřena na celé jihozápadní Čechy a navazuje na 
autorskou výstavu Mgr. J. Boudy a Mgr. M. Loukoty Zrození kovu. Příběh bronzu a železa 
(21. 3. – 5. 10. 2019).  

Konference je koncipována jako interdisciplinární. Vítány jsou příspěvky nejen na téma 
industriální historie, archeologie, dějin těžby a zpracování surovin, ale i z dalších vědních 
oborů: lingvistiky, literární vědy, etnografie, kunsthistorie a dalších společenských disciplín.  

Vybrané příspěvky projdou recenzním řízením a budou zařazeny do samostatného tištěného 
sborníku. 

Organizační pokyny: 

Odborný vedoucí konference:  
Mgr. Jiří Bouda, tel. 371 522 208, 721 449 553; e-mail: bouda@muzeum-blovice.cz 

Kontaktní adresa: Muzeum jižního Plzeňska v Blovicích, p. o. 
                              Hradiště 1, 336 01 Blovice 
                              e-mail: muzeum@muzeum-blovice.cz   
                                  tel. 371 522 208  

Kontaktní osoba pro přihlašování:  
Iva Červenková, tel. 371 522 208, 723 781 682; e-mail: cervenkova@muzeum-blovice.cz 

Přihlášky zasílejte, prosím, na uvedenou kontaktní adresu muzea nebo e-mail. 
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Způsob přihlášení:      I. cirkulář (do 30. 6. 2019) 

   II. cirkulář (do 31. 8. 2019) 

Registrační (konferenční poplatek): pro přihlášené v rámci I. cirkuláře .........…………….   300 Kč 

                                                                pro přihlášené v rámci II. cirkuláře ........…………….   400 Kč 

                                                                pro studenty prezenčního studia na VŠ  …………….   200 Kč 

                                                                pro aktivní účastníky (přednesení příspěvku) ……..  200 Kč 

(Individuální registrační poplatek bude vybírán na místě a zahrnuje registraci účastníka, 
organizační náklady konference, konferenční materiály a občerstvení.) 

Podrobný program s organizačními pokyny bude účastníkům konference rozeslán 
po uzávěrce II. cirkuláře. 

Pokyny pro autory příspěvků: K vystoupení se mohou přihlásit zájemci s příspěvkem 

v rozsahu max. 20 minut. Přednášející prosíme o dodání názvu příspěvku, krátké anotace 

a rovněž profesního životopisu v rámci přihlášky.  

 

Těšíme se na setkání! 

 

 

PhDr. Radka Křížková Červená                                                   PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D. 

ředitelka Muzea jižního Plzeňska v Blovicích, p. o.                      předsedkyně spolku Genius loci  

 

 


