


Pro větší pohodlí účastníků tentokrát nově až v termínu 23.–24. září 2011 
(pátek a sobota) a v novém pojetí, stále však v tradičním prostředí budovy FF 
UHK, náměstí Svobody 331 v Hradci Králové.  
Speciální zaměření přednášek na události a osobnosti dějin východních Čech 
celonárodního významu a na aktuální dění v historické vědě a historické obci.

Program:

23. září 2011 
Události a osobnosti dějin východních Čech

8.30–9.00 | Rgistrace účastníků 

9.00 | Zahájení 

9.15–10.15 | PhDr. František Šebek (Východočeské muzeum v Pardubi-
cích a Fakulta filozofická Univerzity Pardubice): „Poklad benediktinské-
ho kláštera v Opatovicích nad Labem“. Respektovaný znalec regionu 
pohovoří o vývoji slavného kláštera a především o historickém pozadí 
vyprávění o slavném klášterním pokladu, jak je známe ze starých po-
věstí českých. 

10.30–11.30 | PhDr. Helena Sobková a PhDr. Jaroslav Šůla, CSc.: 
„Božena Němcová a Kateřina Zaháňská v zrcadle pramenů“. Zasvě-
cení specialisté přinášejí závěry svých výzkumů nabízející nové a růz-
né pohledy na rodiny vévodkyně Zaháňské a Boženy Němcové.   

13.30–14.30 | Mgr. Radka Martincová (Fakulta sociálních studií, Ma-
sarykova univerzita): „Bartoňové z  Dobenína jako sebevědomí před-
stavitelé českých vlasteneckých elit“. Odbornice na příslušníky rodi-
ny Bartoňů z Dobenína pojedná o těchto významných podnikatelích 
v oblasti textilního průmyslu a představí je jako zástupce nově konsti-
tuovaných vlasteneckých elit.

24. září 2011 
Co nového v dějinách?

9.30–12.00 | Chcete získat přehled o tom, co se píše o dějinách 
v nových knihách, co vám mohou nabídnout mimořádné výstavy 
tohoto roku, co zjistily archeologické výzkumy v regionu či čím 
se zabýval X. sjezd českých historiků, jenž se uskuteční v Ostravě 
v září tohoto roku? Vycházíme vstříc vaší zvídavosti a nabízíme vám 
speciální blok aktuálních zpráv o událostech, kterými v uplynulém 
období žila odborná i poučená laická veřejnost a jež vám mohou 
napomoci zorientovat se ve všech novinkách.

Z témat upozorňujeme na vystoupení:

„Znovu do téže řeky? Národní technické muzeum v Praze po rekon-
strukci“ PhDr. Jana Hozáka z Národní technického muzea v Praze, 

„Oprava historické budovy Národního muzea v  Praze a  souvisejí-
cí výzvy přemístění a  ochrany fondů a  nového konceptu expozice“ 
Mgr. Petra Landra z oddělení starších českých dějin Národního mu-
zea v Praze,

„Nové trendy v české historiografii na přelomu tisíciletí“ 
(česká knižní produkce v rámci dějin pozdního středověku a raného 
novověku). Pohledem prof. PhDr. Radka Fukaly, Ph.D., z Historické-
ho ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové. 

S dalšími dílčími informacemi vystoupí zasvěcení specialisté.  

Vedle přednášek se počítá s prodejem odborné literatury. Kursovné činí 500 
Kč za oba dva dny a bude vybíráno na místě. Plátci obdrží potvrzení o za-
placení pro svého zaměstnavatele a účastníci celého programu osvědčení 
o absolvování Letní školy historiků 2011.

Svou účast laskavě oznamte nejdéle do 16. září 2011 paní Jitce Arnoštové, 
referentce Historického ústavu Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králo-
vé, a to buď telefonicky na číslo +420 493 331 251, nebo elektronickou poš-
tou na adresu jitka.arnostova@uhk.cz.

Zájemci o  ubytování mohou využít služeb Vysokoškolských kolejí UHK. 
Kontakt: edita.krejcova@uhk.cz, tel.: +420 493 336 103.

Letní škola historiků 2011



Organizátoři se těší na setkání s Vámi na Letní škole historiků 2011!

Letní školu historiků 2011 pořádá 23. a 24. září 2011 Filozofická fakulta Univerzity 
Hradec Králové ve spolupráci s královéhradeckou regionální pobočkou Sdružení 
historiků České republiky (Historickým klubem 1872).

Jedná se o tradiční akci určenou učitelům, historikům, pracovníkům paměťových 
institucí, badatelům, studentům a všem zájemcům o historii z řad veřejnosti. Její 
letošní pojetí vychází z ohlasů a přání účastníků předchozích ročníků a akcentuje 
regionální dějiny a praktické informace zužitkovatelné při výuce nebo při osobních 
aktivitách všech, kteří se o dějiny zajímají. 

Letní škola historiků se uskuteční v budově Filozofické fakulty Univerzity Hradec 
Králové na náměstí Svobody 331 v Hradci Králové.
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