Historia Europeana, z. s.
ve spolupráci s

Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
a

Maticí moravskou
si vás dovoluje pozvat na

šestý ročník mezinárodní doktorandské vědecké konference

Promýšlet Evropu dvacátého století:
Mezníky vzpomínané a zapomínané

která proběhne

12. a 13. listopadu 2019 v Brně
v prostorách velkého zasedacího sálu Jihomoravského kraje,
Žerotínovo náměstí 449/3

Bližší informace na: www.historiaeuropeana.eu
Za podpory a spolupráce:

Šestý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který proběhne ve dnech
12. a 13. listopadu 2019, bude zasvěcen mezníkům, výročím, svátkům a významným dnům
v historii. Pokusíme se zachytit fenomén milníků a výročí z různých úhlů pohledu, odhalit
příčiny jejich připomínání, instrumentalizaci, a to z pohledu států, skupin, ideových hnutí či
jedinců. Budeme analyzovat typické prvky a zamýšlet se nad jejich dopady, a to nejen z politické
perspektivy, ale také z hospodářského, kulturního i sociálního úhlu pohledu. Sledovanou
tematiku je možné pojmout interdisciplinárně. V rámci našeho dvoudenního setkání budeme
pátrat po odpovědích na otázky: Do jaké míry mají přelomová data, výročí a památné dny vliv
na evropské dějiny minulého století? Jaký měly účel a koho či co lze zařadit mezi jejich původce,
objednavatele a udržovatele? K čemu byly využívány? Jak se v průběhu delšího časového úseku
proměňovaly festivity a rituály s nimi spjaté, případně jejich účel? Měly svůj „druhý život“ a co
dalšího „způsobily“?
Příspěvky by měly být zaměřeny jak na širší ideové jevy, tak i na konkrétní události.
Cílem výstupu by však nemělo být detailní zaobírání se úzce specifickými či regionálními
tématy, ale naopak vystihnutí mezinárodního významu, či alespoň širšího kontextu a srovnání.
Klademe důraz na obecnější souvislosti – budeme interpretovat příčiny, účel a následný dopad
sledovaných jevů. Současně není nutné se držet pouze ustálených milníků, jako jsou v případě
československých dějin osmičková či devítková výročí, i když ani těm se explicitně
nevyhýbáme. Vítané jsou příspěvky, které analyzují mezníky a jejich udržování také
u nemajoritních skupin a hnutí. Časově se zaměříme na období mezi počátkem 20. století
a rozpadem východního bloku.

Harmonogram
Program 1. dne konference 12. listopadu 2019
09:00 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 13:20
13:20 – 14:00
14:00 – 18:00
18:30 – 00:00

Prezence účastníků
Slavnostní zahájení
Blok A
Pauza na občerstvení
Blok B
Večeře a společné posezení

Program 2. dne konference 13. listopadu 2019
09:00 – 12:45
12:45 – 14:30
14:30 – 16:15
16:20 – 16:30

Blok C
Společný oběd
Blok D
Slavnostní ukončení

Organizační pokyny
Přihláška
● Termín odevzdání přihlášky: 19. květen 2019
● Vyplněný formulář přihlášky posílejte na historia.europeana@seznam.cz, do předmětu
e-mailu uveďte „přihláška + jméno“
● Zájemce o aktivní účast dává vyplněním přihlášky souhlas se shromažďováním,
uchováním a zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Konferenční poplatek
● Výše poplatku: 500,- Kč /20 EUR (zahrnuje dvě hlavní jídla a občerstvení na akci)
● Termín uhrazení konferenčního poplatku: 30. červen 2019
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 do kolonky Informace pro příjemce.

Požadavky na příspěvek
● Termín odevzdání příspěvku: 13. říjen 2019
● 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, archivních zdrojů, primární a sekundární literatury).
● Příspěvek posílejte na historia.europeana@seznam.cz, do předmětu e-mailu uveďte
„příspěvek + jméno“.
● Výstupem z konference bude článek v recenzovaném periodiku či postkonferenční
kolektivní monografii.
● Organizátoři si vyhrazují právo nepublikovat příspěvky, které nesplní dané požadavky.
Dále upozorňujeme autory, že všechny příspěvky budou procházet interním a externím
recenzním řízením.

Kontaktní údaje

Internetové stránky:

www.historiaeuropeana.eu

Kontaktní email:

historia.europeana@seznam.cz

