Historia Europeana
ve spolupráci s

Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
si vás dovoluje pozvat na

třetí ročník doktorandské vědecké konference

Promýšlet Evropu dvacátého století:
Konflikty beze zbraní

který proběhne

9. a 10. dubna 2014 v Brně
v prostorách velkého zasedacího sálu Jihomoravského kraje,
Žerotínovo náměstí 3/5
Bližší informace na: www.historiaeuropeana.eu

Za podpory a spolupráce:

Třetí ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který se uskuteční 9. a 10. dubna 2014
a ponese podtitul Konflikty beze zbraní, navazuje na předchozí dvě setkání doktorských studentů
a mladých vědeckých pracovníků zabývajících se evropskými dějinami 20. století. Vítané jsou příspěvky
k dějinám evropského kontinentu od první světové války po rozpad východního bloku, které se zaměří
na některý z mnoha mezinárodních sporů, jež v daném období evropské státy vedly na poli diplomacie,
politiky, hospodářství, kultury i sportu. Autoři se mohou ve svých vystoupeních zabývat jak střety se
závažným mezinárodním ohlasem, tak i menšími regionálními konflikty – musí však být dodržen
mezinárodní přesah. Hlavním obsahovým limitem je právě mezinárodní charakter zvoleného tématu
a období 1914–1989.

Harmonogram
Program 1. dne konference 9. dubna 2014
10:00 – 11:00

Prezence účastníků

11:00 – 11:30

Slavnostní zahájení

11:30 – 13:20

Blok A

13:20 – 14:00

Pauza na občerstvení

14:00 – 18:00

Blok B

18:15 – 00:00

Večeře a společné posezení

Program 2. dne konference 10. dubna 2014
09:00 – 12:45

Blok C

12:45 – 14:30

Společný oběd

14:30 – 16:15

Blok D

16:20 – 16:30

Slavnostní ukončení

Organizační pokyny
Přihláška


Termín odevzdání přihlášky: 20. ledna 2014



Vyplněný formulář přihlášky posílejte na historia.europeana@seznam.cz, do předmětu e-mailu
uveďte „přihláška + jméno“

Konferenční poplatek


Výše poplatku: 600,- Kč (24 EUR)



Termín uhrazení konferenčního poplatku: 14. února 2014



Pro uhrazení konferenčního poplatku vyčkejte na potvrzení přijetí Vaší přihlášky!



Číslo účtu (CZ): 2200367834/2010 (CZK)



Číslo účtu (SK): 2200367834/8330 (EUR)



Variabilní symbol: bude upřesněn po přijetí Vaší přihlášky



Nezapomeňte prosím vyplnit své jméno

Požadavky na příspěvek


Termín odevzdání příspěvku: 31. března 2014



Konference by měla být místem dialogu a předávání si zkušeností všech zúčastněných, proto
považujeme za důležité, aby vystoupení byla stručná (limitem je 15 minut) a srozumitelná.



Jazyky konferenčního jednání budou čeština, slovenština a angličtina, z toho důvodu
požadujeme, aby byly všechny přednesené příspěvky doprovázeny přehlednou vizuální
prezentací v angličtině.



Délka příspěvku do kolektivní monografie 15–25 normostran (včetně poznámek pod čarou,
anotace, klíčových slov a seznamu literatury, 27 000 – 45 000 znaků).



Každý příspěvek musí dodržovat parametry odborného textu (představení použité metodologie,
primární a sekundární literatury).



Příspěvek posílejte na historia.europeana@seznam.cz, do předmětu e-mailu uveďte „příspěvek
+ jméno“.



Organizátoři si vyhrazují právo nepublikovat příspěvky, které nesplní dané požadavky. Dále
upozorňujeme autory, že všechny příspěvky budou procházet recenzním řízením.

Kontaktní údaje
Internetové stránky:

www.historiaeuropeana.eu

Kontaktní email:

historia.europeana@seznam.cz;
korytarova@phil.muni.cz (Lenka Pokorná Korytarová)

