Zasedání výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny konané v pátek dne 11.
dubna 2008 od 10.00 hod. na ÚHSD FF UK Praha.
Přítomni: prof. E. Maur, doc. J. Englová, doc. M. Sekanina, doc. B. Smutný, dr. J. Hájek, dr.
P. Popelka, dr. A. Skřivan, Mgr. K. Pinerová
Omluveni: prof. I. Jakubec, prof. E. Kubů, doc. J. Šouša, dr. J. Dvořák, dr. J. Novotný
Program:
1) Organizace semináře Společnosti – 29.5.2008
2) Webové stránky
3) Bulletin
4) Různé
Ad 1 )
Mgr. Pinerová informovala členy výboru o zamluvení místnosti č. 201 na hlavní budově
Filozofické fakulty na nám. Jana Palacha 2 na den 29. května 2008. Mgr. Jana Frydryšková
přislíbila svou účast s tématem „Marshallův plán“. Dr. Popelka informoval, že kolega
Brňovják zájem o vystoupení na semináři má, téma jeho příspěvku by znělo „Sociální
struktura nobilitovaných za Karla VI.“. Termín semináře se mu ovšem kryje s vystoupením na
jiné konferenci. V následujících dnech dojde ke komunikaci mezi Mgr. Pinerovou a Dr.
Popelkou, ve které bude vyjasněno, zda se kolega Brňovják bude moci zasedání Společnosti
zúčastnit. Jako event. náhradnice pro odborný program byla určena Mgr. Pinerová. Seminář
Společnosti proběhne 29. května 2008 od 10.00. Členové Společnosti budou o semináři
informováni v dalším čísle Bulletinu, případně jim bude poslána pozvánka.
Ad 2)
Dr. Popelka potvrdil možnost zřízení samostatných stránek Společnosti. Obměna stránek bude
možná vždy po kontaktování určeného pracovníka. Byla diskutována skladba stránek podle
návrhu Dr. Popelky a byla dohodnuta následující struktura. Tato struktura přitom není
definitivní, jde o prozatímní pracovní návrh – její podobu, rozvrstvení i obsah bude možno
průběžně doplňovat podle dalších připomínek či podle momentálních aktuálních potřeb.
Společnost
 Základní údaje (adresa, kontakt) a charakteristika společnosti
 Specializovaná pracoviště hospodářských a sociálních dějin v ČR (základní
charakteristika pracoviště v rámci jejich řešených projektů a odkaz na internetové
stránky)
 Spolupráce (domácí a zahraniční) (seznámení s členstvím ve světové organizaci
hospodářských a sociálních dějin)
Výbor společnosti (u každého stručná charakteristika a kontakt)
 Předseda společnosti
 Tajemník společnosti
 Členové výboru
Publikace
 Bulletin Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny (Bulletin 2 – 3 roky zpět, navíc
v této sekci možnost seznam studií a článků z WISOHIMu, z Ekononické revue či ze
sborníku Hospodářské dějiny – Economic History.)
 Recenze a zprávy o literatuře
 Ostatní

Aktuality a novinky





Aktuální Bulletin
Akce Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny
Novinky na knižním trhu (vznesena otázka, zda se tato sekce nedubluje s odkazem
Recenze a zprávy o literatuře)
Připravované konference

Členové Společnosti
Seznam členů (pracoviště, případně e-mail)
Archiv
(neaktuální informace, například zprávy z konferencí, které již proběhly, případně starší
aktuality)
Odkazy (internetové)
(např. probíhající, připravované či nedávno ukončené projekty z oblasti hospodářských a
sociálních dějin – de facto prezentace jednotlivých pracovišť či specialistů)
Bylo usneseno, že během 14 dnů až měsíce bude proveden konkrétní rozpis s příklady a
náznaky textu. Do prázdnin bude stanovena první kostra. V rámci tvoření webových stránek
bude nutné oslovit pracoviště, aby se představila v rámci jejich projektů. Dr. Popelka navrhl
možnost vytvoření loga společnosti. Výbor se shodl na abstraktním grafickém zpracování
zkratky Společnosti.
Ad 3)
Doc. Sekanina nabídl možnost otištění rozsáhlého článku Dr. Tajovského, původně
odevzdaného pro Informační bulletin, v Ekonomické revue. Bylo dohodnuto s Dr. Hájkem, že
obsáhlejší verze bude vytištěna v Ekonomické revue a zkrácená verze v Bulletinu.
V následujícím Bulletinu, který vyjde během tří týdnů až měsíce, bude součástí obsahu též
oznámení připravovaného semináře Společnosti. Zároveň se bude pracovat na pdf verzi (Dr.
Hájek, Mgr. Pinerová), která bude posílána elektronickou formou. Doc.Englová navrhla, aby
byla též otištěna rezoluce Společnosti k problematice impaktovaných časopisů.
Ad 4)
Dr. Hájek tlumočil nabídku pomoci Tomáše Rabocha z Garant International při pořádání
event. Světového kongresu hospodářských dějin v Praze. Výbor se shodl, že v současné době
není plánováno pořádání světového kongresu v Praze, nicméně bere tuto nabídku v patrnosti.
Dále byl vysloven podnět na další uspořádání semináře Společnosti, kterého by se
účastnil zahraniční host. Dr. Hájek navrhl možnost seminář spojit s návštěvou manželů
Teichových v ČR při příležitosti předávání sborníku připravovaného k jejich životnímu
jubileu. Záleží však na tom, zda bude tento sborník již připraven a především na časových a
zdravotních možnostech manželů Tepichových.
Další termín zasedání výboru byl stanoven na čtvrtek 29.5.2008.
Zapsala: Klára Pinerová
12.4.2008

