ПОКАНА
Когато (не) загърбваме конфликтите: ролята на музеите
11–12 декември 2018 г.
София
Краен срок за заявка за участие: 30 септември

Уважаеми колеги,
Националният военноисторически музей Ви кани да участвате в международната
конференция „Когато (не) загърбваме конфликтите: ролята на музеите“,
организирана в сътрудничество с NIMOZ – полския Национален институт за музеите и
публичните колекции.
Срещите ще се проведат в сградата на музея на ул. „Черковна“ № 92 в София.
Работният език на конференцията е български, с превод на/от английски език.
Селектираните от научния комитет на конференцията доклади ще бъдат
публикувани във вид на електронна книга от НВИМ.
„Когато (не) загърбваме конфликтите: ролята на музеите“ цели да събере
специалисти, работещи по темите, обвързани с музейната интерпретация на
наследството от конфликти.
В рамките на два дни ще обсъдим възприятията ни за ролята на музеите,
интерпретиращи войните. Ще анализираме относителното тегло на научните интереси и
актуалните теми в програмирането. Заедно ще разсъждаваме върху визиите за
възможните развития в контекста на все по-широко налагащата се мобилност и на
технологичните и социалните иновации. Естествено, ще отделим време за обмен на
успешни практики и новаторски идеи за комуникация и изграждане на устойчиви връзки
с общностите, в които функционираме.
Приветстваме както теоретични приноси, така и обзор на примери от практиката.
Темите, адресирани от конференцията, включват:
-

Мястото на универсалните и на регионалните перспективи в съвременните музеи,
интерпретиращи наследството от въоръжени конфликти;
Феномени от миналото, притеснения от настоящето, приготовления за бъдещето
– разговори за войните;
Новите отговорности на музеите, ангажирани с военната история;
Курс към промяна: как повишената мобилност на колекции, експерти и публики
(ще) променя музеите, интерпретиращи конфликтите;
Военноисторическите музеи – модератори или активисти;
Публиките: нови тенденции, инструменти, послания;
Бизнес модели или модели за устойчива релевантност на музеите.

Приемаме заявки за участие с до 20 минутни приноси. Можете да кандидатствате и
самостоятелно, и като колектив. Програмата за конференцията, включително кръглите
маси, панелни дискусии, уъркшопи и визионерски презентации, ще бъде публикувана
скоро след утвърждаване на списъка с участниците.

Важни дати:
30 септември 2018 г.

–

краен срок за заявка за участие

15 октомври 2018 г.

–

потвърждение от Научния комитет

20 ноември 2018 г.

–

краен срок за изпращане на текстовете

Моля, изпращайте заявките за участие на: conference.nvim@gmail.com

Заявките за участие трябва да включват:
-

Име и асоциация на участника
Кратко представяне на участника (до 50 думи), включително сфера на интереси и
постижения
Резюме на презентацията (до 250 думи), включващо и предпочитания от Вас
начин на участие: например участник или модератор на кръгла маса по някоя от
темите; организатор или участник в панелна дискусия по някоя от темите; доклад;
организатор на практическа работилница.

Одобрените за участие лица трябва:
-

До 20.11 да изпратят съответен на формата си на участие в конференцията
окончателен вариант на съдържание (текст и илюстративни материали с уредени
авторски права за публикуване).

Конференцията е без такса за участие. Участниците организират сами пътните
и настаняването си за своя сметка.

