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Konference se zaměří na přístup k památkám, vývoj památkové péče, klíčová témata a určující osobnos-
ti oboru v prostoru zemí střední Evropy po roce 1945. Období po druhé světové válce přineslo v mno-
ha ohledech pokračování starších konceptů, ale také redefinování přístupů k památkám a posuny vý-
znamů, které se jim připisovaly nebo připisují. Ve společnosti, právu, expertním diskursu i lokálním 
kontextu docházelo k aplikování stávajících mechanismů i novému pojímání památek, památkové péče 
a přístupu k minulosti vůbec. Středoevropský prostor Československa, Polska, Maďarska a východní 
části Německa byl po zkušenosti druhé světové války a nacismu po roce 1945 konfrontován s limitova-
nou demokracií a posléze až do konce 80. let s komunistickou diktaturou. Hlavním cílem konference je 
propojit památkářskou a historickou perspektivu tváří v tvář turbulentním politickým změnám druhé 
poloviny 20. století. Vítány budou příspěvky obecnějšího rázu, se širším interdisciplinárním přesahem, 
i materiály zaměřené na specifická oborová témata nahlížená prostřednictvím jednotlivých kauz a pří-
padových studií. 

Tematické okruhy konference a možné badatelské otázky:
1. Teorie a metodologie památkové péče po roce 1945
Které starší koncepty památkové péče si ve druhé polovině 20. století zachovaly vliv, a které nikoli? Jak 
se vyvíjel stav bádání a jeho perspektivy? Jak se vyvíjely expertní diskursy a myšlenková zázemí památ-
kové péče? Jakými proměnami procházel přístup k ochraně větších územních celků? Jak vznikaly a jak 
se proměňovaly městské památkové rezervace? Jaký byl legislativní rámec péče o památky v 2. polovi-
ně 20. století? Co znamenalo pro obor přijetí zákonů č. 22/1958 Sb. a č. 20/1987 Sb.? Které osobnosti 
určovaly vývoj památkové péče a jaké personální vazby ovlivňovaly situaci v oboru? Jak se zajišťovala 
odborná příprava na fakultách a dalších pracovištích? Lze v nějakém období hovořit o krizi památkové 
péče či tradičního památkářského diskursu? Jak můžeme popsat přístup ke kulturnímu dědictví po roce 
1945? Odpovídal vývoj památkové péče v podmínkách autoritativního režimu globálnímu vývoji? Jak 
se domácí památková péče vztahovala k mezinárodním dokumentům (např. Benátská charta, UNESCO 
apod.)?

2. Každodennost památkové péče a její lokální perspektivy
V tomto tematickém bloku chceme sledovat proměny priorit v oblasti ochrany památek od konce roku 
1945 do roku 1989. Jak se propisovaly do skutečného fungování památkové péče a do jaké míry byla 
tato praxe ovlivněna specifickými podmínkami autoritativního režimu. Zajímají nás rozdíly mezi dekla-
ratorní rovinou a praktickým výkonem památkové péče. Ptáme se, které instituce ovlivňovaly agendu 
na centrální, regionální a místní úrovni? Jaké byly důsledky rozdělení odborné a výkonné složky památ-
kové péče?

3. Památková péče a společnost: politické, ekonomické, sociální a právní rámce
V této sekci se chceme věnovat otázkám, jakou politiku paměti a jaké typy přeznačování uplatňoval stát 
ve vztahu k památkám spojeným s divergentními historickými tradicemi (například: hrady a zámky – 
šlechta, sakrální objekty – církev, památky provázané s českými Němci, českými Židy, rakousko-uher-
ským císařstvím) a jak zasáhly oblast památkové péče legislativní akty cílené primárně do jiných oblastí 
života společnosti (tzv. církevní zákony, sociální zákonodárství, předpisy týkající se lékařské péče, do-
pravy apod.)? Téma role památek ve veřejném prostoru a ekonomické aspekty jejich ochrany nás zajímá 
i s ohledem na přesahy do období po roce 1989. 

Přihlášky:
Návrh příspěvku s jeho abstraktem (do 1 500 znaků) a kratší biografií (do 500 znaků) je možné zaslat 
do 31. května 2020 na adresu uhlikova@udu.cas.cz. Délka příspěvku by neměla přesáhnout 20 minut, 
je možné však přihlásit i kratší diskuzní příspěvky (kolem 10 minut). Přípravný výbor konference si vy-
hrazuje právo výběru příspěvků. O přijetí příspěvku budou autoři/ky informováni do 30. června 2020. 
Počítá se s publikováním příspěvků.
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