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Vabilo k sodelovanju na mednarodnem strokovnem simpoziju
SREČANJA DVEH SVETOV
Pokrajinski muzej Maribor vabi k sodelovanju na mednarodnem strokovnem
simpoziju, ki bo potekal od 15. do 17. oktobra 2015 v Mariboru. Simpozij je
zasnovan interdisciplinarno, zato k sodelovanju vabimo muzealce in strokovnjake
različnih disciplin.
Projekt smo zasnovali leta 2012 v okviru projekta MARIBOR 2012 – EVROPSKA
PRESTOLNICA KULTURE. V letu 2014 smo se posvetili etnološki dediščini in ga
izvedli na temo UPORABNA VREDNOST LESENEGA KOLESA.
Letos je tema simpozija soočenje dveh kulturnih svetov v preteklosti:
zahodnega,

pretežno

katoliškega

(evropskega),

in

vzhodnega,

islamskega

(regionalno omejenega na nekdanje Otomansko cesarstvo). Izhodišče za razprave
so vpadi otomanske vojske v naše kraje in njihove posledice, ki se kažejo v
arhitekturi, likovni umetnosti, načinu življenja ... Kot osrednji predmet bodo
izpostavljene stropne poslikave v viteški dvorani mariborskega gradu iz 17. in 18.
stoletja, na katerih so upodobljeni boji s Turki. V isti dvorani bo na ogled razstava
uporabnih predmetov iz Otomanskega cesarstva iz treh gostujočih ustanov iz
Sarajeva: Muzeja Sarajeva, Državnega muzeja (Zemaljski muzej) in Bošnjaškega
inštituta (Fundacija Adila Zulfikarpašića).
Na simpoziju pričakujemo prispevke o vplivih Otomanskega cesarstva na naše
območje, vzrokih in posledicah vpadov na naše ozemlje, kulturni in gospodarski
izmenjavi med Bližnjim vzhodom in Evropo, fascinaciji nad "eksotičnim" in
neznanim, sprejemanju in razumevanju ter nesprejemanju in nerazumevanju

drugih religij ... K sodelovanju vabimo zgodovinarje, umetnostne zgodovinarje,
etnologe, jezikoslovce, muzikologe ... Prispevke bomo razvrstili v štiri sklope, v
okviru katerih bodo tudi predstavljeni na simpoziju:
1.) zgodovina,
2.) likovna umetnost,
3.) uporabna umetnost,
4.) kulturna zgodovina in sodobnost.
Prispevki naj bodo napisani v angleškem jeziku, objavljeni bodo v elektronski
publikaciji. Jezika simpozija sta slovenščina in angleščina.
Dodatne informacije lahko dobite na elektronskem naslovu:
museoeurope@maribor.si ali telefonski številki +386 (0)2 228 35 51.
Lepe pozdrave iz Pokrajinskega muzeja Maribor!
Mirjana Koren, univ. DIA
direktorica

