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Medzinárodná konferencia Fórum dedičstva strednej Európy je bienále, ktoré organizuje 

Medzinárodné kultúrne centrum v Krakove. Predstavuje interdisciplinárnu platformu na 

stretnutia a diskusie venované vzťahom medzi minulosťou a prítomnosťou, pričom 

vychádzajú zo všeobecného chápania dedičstva ako „významných minulých období, 

ktoré by nemali zostať zabudnuté“ (Sharon Macdonald). Cieľom 4. ročníka, ktorý sa 

bude konať 1. – 3. júna 2017, je diskutovať o reciprocite medzi dedičstvom 

a spoločnosťou, analyzovať túto reciprocitu a skúmať vzájomné pôsobenie medzi 

dedičstvom a spoločnosťou. Aký je postoj spoločnosti k dedičstvu – jeho významnej, ale 

často ťažkej minulosti? Ako dedičstvo ovplyvňuje spoločenstvá? Kto vlastní dedičstvo 

a prečo? Aké sú sociálne funkcie dedičstva? Čo si chceme pamätať a na čo často 

zabúdame? Toto sú len niektoré otázky, ktorými sa 4. ročník Fóra dedičstva strednej 

Európy chce zaoberať. 

 

Prepojenia medzi spoločnosťou a dedičstvom sú už dlho identifikované ako ťažiskové 

pre debatu o hmotnom i nehmotnom dedičstve ľudstva. Brian Graham, Gregory 

Ashworth a John Tunbridge napríklad tvrdia, že dnes koncept dedičstva závisí od 

„takmer všetkých druhov medzigeneračnej výmeny alebo vzťahu, vítaných aj 

nevítaných, medzi spoločnosťami a tiež jednotlivcami“. Ďalej tiež uvádzajú, že „tvorcami 

dedičstva“ sú ľudia.   

Preto v štúdiách venovaných dedičstvu, ktoré boli realizované v poslednom desaťročí, 

je možné zaznamenať rastúcu tendenciu zaoberať sa dedičstvom hlavne z hľadiska 

identity. Zdá sa, že tento proces je zvlášť relevantný pre strednú Európu a jej 

skúsenosti – jedinečné aj všeobecné: posúvanie hraníc, migrácia a násilné 

presídľovanie, vojna a holokaust. Tieto udalosti podnietili vznik nového, originálneho 

postoja k dedičstvu a tiež prijatie nových kategórií dedičstva, ako napríklad dedičstvo, 

ktoré sa nespája so štátnou príslušnosťou, disonantné dedičstvo a dedičstvo brutality. 

Aby bolo možné preskúmať kultúrny, politický a ekonomický dopad dedičstva na 

súčasnú spoločnosť, vyzýva Medzinárodné kultúrne centrum odborníkov z rozličných 

oblastí (napr. umenia, architektúry, histórie, literatúry, ekonómie, sociológie, politológie 



 

 

či manažmentu), aby predložili svoje návrhy na príspevky venované nasledujúcim 

témam, i keď predložené príspevky sa nemusia obmedzovať na uvedené témy:  

 

1. DEDIČSTVO A SPOLOČENSTVÁ, najmä: 

- dedičstvo zo sociálneho pohľadu 

- dedičstvo a účasť  

- dedičstvo a sociálna zmena 

- dedičstvo a problém vylúčenia 

- stratégie dedičstva 

- dedičstvo – národ – identita 

- domnelé dedičstvo, spoločenstvá a minulosť 

- vlastníctvo dedičstva 

- lokálne, regionálne, národné, medzinárodné a nadnárodné dedičstvo 

 

2. BUDOVANÁ PAMÄŤ: DEDIČSTVO A IDEOLÓGIA, najmä:  

- produkovanie/generovanie/tvorba dedičstva 

- dedičstvo a viacsmerná pamäť: uzly a konflikty pamäte 

- miesta dedičstva ako laboratória identity 

- inštitúcie dedičstva: príbehy a politika pamäte 

- krajina dedičstva 

- rekonštrukcia a ideológia  

 

3. SOCIÁLNE PROBLÉMY PRI OCHRANE DEDIČSTVA, so zvláštnou pozornosťou na 

architektúru 20. storočia, ale tiež: 

- vzdelávanie o dedičstve 



 

 

- dedičstvo a miestny rozvoj 

- dedičstvo a podnikanie 

- dedičstvo a sociálne médiá 

- dedičstvo a konzumná kultúra  

- dedičstvo a turistický ruch 

- dedičstvo a udržateľnosť 

 

4. DISONANTNÉ DEDIČSTVO, najmä: 

- dedičstvo brutality (genocídy, vojnové zločiny, etnické čistky) 

- hmotné a nehmotné dedičstvo totalitných systémov a ich pretrvávajúce konotácie 

- miesta dedičstva 

- nekro-turizmus  

- ťažké dedičstvo a vzdelávanie 

 

Návrhy na príspevky v rozsahu maximálne 20 minút by mali zahrňovať základné 

životopisné údaje, vrátane Vášho titulu a inštitucionálnej príslušnosti a abstrakt 

v maximálnom rozsahu 150 slov v anglickom jazyku.  

Návrhy prosím posielajte emailom na adresu: 

heritageforum4@mck.krakow.pl do 8. januára 2017. 

Oznámenia o prijatí návrhu budú zaslané do 15. marca 2017. 

Pracovným jazykom konferencie je angličtina. Výsledkom konferencie bude odborná 

publikácia. Pri výbere príspevkov do publikácie budú do úvahy prichádzať všetky 

príspevky v rozsahu 4 000 – 6 000 slov, ktoré budú upravené podľa príručky úpravy 

dokumentov a predložené do stanoveného termínu (ktorý bude oznámený).  

Konferenčný poplatok je 80 EUR a zahŕňa náklady na konferenčné materiály 

a občerstvenie. Náklady na dopravu a ubytovanie si účastníci konferencie hradia sami.  



 

 

Fórum dedičstva strednej Európy je medzinárodná konferencia, ktorá sa koná raz za 

dva roky. Na tejto konferencii vystupujú odborníci zo strednej Európy a tiež výskumníci 

a odborníci na tento región z celého sveta. Stretávajú sa tu, aby diskutovali o otázkach 

kultúrneho dedičstva. Krakovská konferencia je hlasom strednej Európy o filozofii, 

manažmente, ochrane, ekonomike, politike a sociálnych otázkach kultúrneho dedičstva. 

Fórum je organizované pod patronátom pracovnej skupiny odborníkov na kultúrne 

dedičstvo z krajín V4. Skupina pozostáva zo zástupcov  Ministerstva kultúry Českej 

republiky, Národného centra Gyulu Forstera pre manažment kultúrneho dedičstva 

v Budapešti, Pamiatkového úradu Slovenskej republiky a Medzinárodného 

kultúrneho centra v Krakove.  

Zatiaľ sa uskutočnili nižšie uvedené ročníky Fóra dedičstva strednej Európy:    

- DEDIČSTVO A STREDNÁ EURÓPA, 7. – 9. júla 2011 

- LIMITY DEDIČSTVA, 11. – 14. júna 2013 

- DEDIČSTVO A MESTO, 16. – 18. septembra 2015 

Viac informácií na http://mck.krakow.pl/conferences/4th-heritage-forum  
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