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X. genealogicko heraldické matiné
se zaměřením na heraldickou symboliku funerálních předmětů a obřadů
Dovolujeme si Vás pozvat na naše tradiční už X. genealogicko - heraldické matiné,
které se uskuteční počátkem listopadu 2016, (některou sobotu) v Brně, Králově Poli
(datum a místo konání bude včas oznámeno)
Letošní téma bude zaměřeno na studium několika skupin heraldických funerálních
památek. Jejich nejvýznamnějších druhem jsou náhrobky, náhrobníky a epitafy. Výzkum je
tradičně soustředěn na vyhodnocení jejich heraldické složky. Ta v prvém sledu symbolizuje
osobu zemřelého, ale existují i předměty, které prostřednictvím erbů dává možnost určit
genealogický původ zemřelého. Program ukáže, že funerální památky představují předměty,
které zkoumá několik pomocných věd historických současně (heraldika, sfragistika,
genealogie, faleristika nebo epigrafika).
Dalšími funebrálními památkami, kterým bude věnována v rámci Matiné 2016
pozornost , jsou parte a hlavně pohřební štíty a rundace. Ty měly zdobit pohřební chrám
během pohřebních obřadů.
Podle možnosti bude v programu Matiné 2016 věnováno místo i pohřebním obřadům a
pohřebním kázáním, v nichž je heraldická symbolika propojena s vlastnosti zemřelého nebo
s pamětí jeho rodu.
Aktuálnost plánované tématiky spočívá v zániku heraldických památek v terénu
jednak vlivem povětrnostních podmínek, ale i „zásluhou“ vandalů. Soupisy takových památek
jsou velmi potřebné.
V programu bude umožněno přednést i aktuální výsledky práce členů MGHS a hostů.

Přihláška k účasti:
Jméno příjmení:...................................................adresa:..........................................................
Vysílající instituce:........................................................................................................
Přihlašuji se předběžně k účasti na X. genealogicko - heraldickém matiné a přednesu
příspěvek s názvem:
......................................................................................................................................
Tezi příspěvku doručím pořadateli Matiné do 20. X. 2016 Na zařazení příspěvku není právní
nárok a rozhoduje pořadatel. Vybrané a včas doručené příspěvky budou otištěny v časopise
Genealogicko-heraldické informace v roce 2017.
Účastnický poplatek nebyl stanoven. Náklady spojené s účastí a oběd si hradí účastníci.
Přednášejícím je k dispozici potřebná audiovizuální technika k prezentaci. Délka prezentace
15 – 20 minut, diskuze bude hned po příspěvku. Začátek v 9. 30hod.V 10,45h – 11,00h
přestávka, oběd 12,30h – 13,30h, konec a zhodnocení cca 16,30hod. K dispozici jsou
automaty na občerstvení a nápoje a blízká restaurace.
Přihlášku odešlete na adresu tajemnik@mghs.cz

