
PRAMENY KRKONOŠ 
VĚDECKÁ KONFERENCE 

15. 9. – 16. 9. 2021, VRCHLABÍ

Krkonoše jsou oblast poznamenaná částečnou ztrátou historické a kulturní paměti v důsledku poválečné 
radikální politické a sociální transformace společnosti. Snahy o poznání a analýzu jejich historické a kulturní 
identity velmi komplikuje místní, jazyková a institucionální roztříštěnost informačních zdrojů. V důsledku této 
skutečnosti se i relativně nedávná historie Krkonoš částečně rozplývá do ztracena, obrysy našeho poznání jsou 
nejasné, rozostřené, interpretace pak obtížné a někdy i nemožné či dílčím způsobem sporné.

Projekt Prameny Krkonoš je realizován Historickým ústavem AV ČR, v. v. i. a Matematicko ‑fyzikální fakultou 
Univerzity Karlovy v rámci Programu na podporu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní 
identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II) Ministerstva kultury ČR. Jeho cílem je prostřednictvím řady výstupů 
zásadně přispět k poznání dějin Krkonoš (zejména jejich jižní strany) v období Československa a otevřít 
nové cesty bádání zpřístupněním informací o řadě dosud zcela roztříštěných, a tedy často prakticky téměř 
nedohledatelných, pramenů.

Právě šíře pramenů / informačních zdrojů k dějinám Krkonoš 20. století je předmětem proponované 
konference. Její hlavní cíle jsou:

1. Analyzovat a interpretovat vybrané typy informačních zdrojů od „nejtypičtějších“ (jako např. archivní 
fondy, knihy, vzpomínky atd.) přes „neobvyklé“ typy pramenů (tedy takové, které běžná „velká“ věda 
často přehlíží, jako např. obecní věstníky), až po zcela atypické a zapomenuté (např. soukromé sbírky, 
ojedinělá čísla dobových časopisů apod.). Důraz bude kladen také na prameny „skryté“ za hranicemi 
ČR, a tedy obecně vzato složitěji přístupné.

2. Seznámit veřejnost (laickou i odbornou) s činností celé řady místních iniciativ, neziskových organizací 
a spolků, které se tématem dějin Krkonoš a místní vlastivědy zabývají. Tato cenná, mravenčí práce 
je vědeckým světem často zcela neprávem přehlížena a opomíjena. Na konferenci bude také možné 
realizovat vzájemnou výměnu zkušeností.

3. Výměna zkušeností s dalšími projekty obdobného typu, které se věnují / věnovaly odlišným 
geografickým oblastem (např. Šumava, Krušné hory atd.). Jsme přesvědčeni, že podobná výměna 
zkušeností a zpětná vazba může být velmi užitečná pro všechny strany.

4. Podrobit kritické analýze výpovědní hodnotu různých informačních zdrojů, zejména těch pod body 1 
a 2 výše, a to primárně formou případových studií.

 



Vyhlašujeme Call for Abstracts na interdisciplinární vědeckou konferenci Prameny Krkonoš, která se 
bude konat 15. – 16. září 2021 ve Vrchlabí.

Jejími organizátory jsou Historický ústav Akademie věd České republiky, v. v. i., Univerzita Karlova – 
Matematicko ‑fyzikální fakulta a Správa Krkonošského národního parku.

Ukončení registrace příspěvků: 30. 5. 2021 
Ukončení výběru příspěvků: 10. 6. 2021 
Registrace pro přednášející a posluchače: od 15. 6. 2021 
Konferenční poplatky (přednášející i posluchači): bez konferenčních poplatků 
Ubytování a stravování není pořadateli zajišťováno.

Abstrakty příspěvků o maximálním rozsahu 200 slov zasílejte do 30. 5. 2021 na e ‑mailovou adresu 
kohoutek@hiu.cas.cz.

Vybrané příspěvky budou v roce 2022 publikovány v kolektivní monografii Prameny Krkonoš. Ostatní 
příspěvky budou po úspěšném recenzním řízení otištěny v odborném časopisu Správy KRNAP Opera 
Corcontica.

Na konferenci jsou zváni vystupující, kteří jsou ochotni jít za rámec popisu vybrané události a budou na jejím 
podkladě zkoumat a interpretovat dotčené informační zdroje. Vysoce vítány jsou zkušenosti z praxe, stejně 
jako nové přístupy a interpretace pramenů / informačních zdrojů.

PŘIJÍMÁME PŘÍSPĚVKY, JEŽ BUDOU ZPRACOVÁVAT NÁSLEDUJÍCÍ TÉMATA:

• Typické informační zdroje a možnost jejich využití či (nové) interpretace pro dějiny Krkonoš.

• Atypické informační zdroje, možnosti a limity jejich využití, příčiny jejich přehlížení odbornou veřejností.

• Příklady dobré praxe regionální historie / vlastivědy pro dějiny Krkonoš 20. století.

• Příklady dobré praxe z projektů zpracovávajících podobná témata týkající se jiných regionů ČR 
i zahraničí v rámci dějin 20. století.

ZA ORGANIZAČNÍ VÝBOR SE NA SPOLUPRÁCI S VÁMI TĚŠÍ
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