
  

  
   

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 

dovolujeme si Vás pozvat na vědeckou konferenci, pořádanou Ústavem archivnictví a 

PVH Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Prácheňským 

muzeem v Písku, Komisí muzejních historiků Asociace muzeí a galerií, Státním oblastním 

archivem v Třeboni na téma: 

 

Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí 

 

Konference se koná v Českých Budějovicích ve dnech 24. a 25. ledna 2019 v budově 

Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Branišovská 31a. 

 

Přijímáme příspěvky mapující uvedené téma v celé jeho šíři. Tematizovat bychom 

chtěli vývoj legislativy i požadavky zřizovatelů a odborné literatury, které měly dopad na 

výslednou činnost paměťových institucí. Rovněž nás zajímají akcenty různých dob a prostředí 

i tabuizované osoby a témata, v obecné rovině i v konkrétních příkladech prolínání kultury, 

politiky a ideologie. Zaměřit bychom se také chtěli na aktuální možnosti a limity současného 

studia sbírek a fondů uložených v paměťových institucích a problematiku prezentace 

československých dějin v prostorech paměťových institucí a prostřednictvím moderních 

webových aplikací. Současně vítáme příspěvky tematizující různé národní a národnostní 

pohledy, obsahy a specifika, jež neodmyslitelně patří do širokého proudu československých 

dějin. 

 

Organizátoři počítají s vydáním kolektivní monografie vybraných příspěvků z této 

konference. 

 

Zájemce o aktivní účast na konferenci prosíme o zaslání abstraktu navrhovaného příspěvku 

(abstrakt v rozsahu 100–400 slov, vymezený čas na příspěvek 20-30 min) do 7. ledna 2019 

na adresu: jkryeziu@ff.jcu.cz 

 

Podrobnější informace s programem budou zveřejněny v polovině ledna 2019. 

 

Konferenčními jazyky jsou čeština, němčina, slovenština. 

Organizátoři si vyhrazují právo na výběr příspěvků. 

 

Účastnický poplatek nebude vybírán. V průběhu konference bude zajištěno drobné 

občerstvení. Nocleh si zajišťují sami účastníci. 

 

 

 

 

 



  

  
   

 

 

Za organizační výbor se na spolupráci s Vámi těší: 

 

Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Ústav archivnictví a PVH FF JU 

Mgr. Tomáš Hunčovský, Státní okresní archiv České Budějovice 

Mgr. Adriana Nápravníková, Státní oblastní archiv v Třeboni 

Mgr. Zdeněk Duda, Prácheňské muzeum v Písku 

 

V případě dotazů se prosím obraťte na jkryeziu@ff.jcu.cz  

 

Konference je podpořena z projektu Museum Uploaded - Digitální technologie pro 

přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí, č. 25 
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Přihláška na konferenci  

Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí 

 

Jméno: 

Pracoviště: 

Název příspěvku (česky): 

Název příspěvku (anglicky): 

Abstrakt (česky): 

Abstrakt (anglicky): 

 

 

 

 

 

 

  


