Zasedání výboru Společnost pro hospodářské a sociální dějiny
konané dne 16. října 2009
Přítomni: dr. Hájek, prof. Jakubec, prof. Maur, dr. Novotný, dr. Popelka, doc. Skřivan, doc.
Smutný
Ostatní omluveni.
Program:
a) příprava zasedání Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny v Ostravě
b) různé
ad a)
Dr. Hájek shrnul výsledky předchozí schůze výboru a zdůvodnil právě probíhající
zasedání.
Dr. Popelka pak informovali výbor o stavu příprav zasedání Společnosti v Ostravě ve
čtvrtek 12. listopadu 2009, pořádané ve spolupráci s Centrem pro hospodářské a sociální
dějiny Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Na zasedání bude představen projekt Pavla
Kladiwy „Lesk a bída obecních samospráv Moravy a Slezska 1850-1914“. Ve druhá část bude
věnována letošnímu XV. Světovém kongresu hospodářských historiků v Utrechtu. Přímí
účastníci seznámí auditorium s výsledky kongresu a se svými dojmy. Počítá se s vystoupení
zástupce Ostravské univerzity, účast v diskusi přislíbili i prof. Hlavačky (HÚ AV) a prof.
Kubů (FF UK).
Výbor vzal na vědomí, že den před zmíněným zasedáním Společnosti, tj. ve středu 11.
listopadu, se bude v Ostravě konat kulatý stůl k dějinám podnikání v 19. a 20. století
(s pracovním názvem „Co by tomu řekl Johann Becher?“). Tato akce vznikla z iniciativy prof.
Geršlové (Katedra žurnalistiky Ekonomické fakulty VŠB-TU). Výbor členům Společnosti
doporučuje účast na této akci a s potěšením přijal informaci, že pro limitovaný počet zájemců
existuje možnost zajistit v Ostravě ubytování ze středy na čtvrtek a umožnit tedy účast na
obou akcích. (Případní zájemci o takového ubytování se mohou přihlásit na mailové adrese
lydie.szlauerova@osu.cz). Současně ovšem výbor vyjádřil politování, že prof. Geršlová
zvolila pro svůj kulatý stůl termín, v němž se koná důležitá konference v Praze. V této
souvislosti vyslovil obavu, že dojde k tříštění zájmu odborné veřejnosti mezi dvě současně
probíhající zasedání.
ab b)
Výbor vzal na vědomí informaci, že vzhledem k novému zaměstnání se Mgr. Pinerová
již nebude moci plně věnovat svým povinnostem tajemnice výboru Společnosti. Členové
výboru z Ústavu hospodářských a sociálních dějin FF UK proto přislíbili zamyslet se nad
možností postupného vytipování vhodné osoby (zejména mezi interními doktorandy ÚHSD),
která by mohla Mgr. Pinerové pomoci v její funkci.
Prof. Jakubec informoval o možnosti publikace studií a recenzí v recenzovaném
neimpaktovaném časopise Prager WISOHIM, vydávaném Ústavem hospodářských a
sociálních dějin FF UK. Dr. Hájek seznámil výbor s přípravami dalšího čísla Hospodářské
dějiny, vydávaných Historickým ústavem AV ČR, a naznačil možnou budoucí spolupráci
s ostravským Centrem pro hospodářské a sociální dějiny. Dr. Popelka informoval o záměrech
tohoto Centra vydávat periodikum Revue pro hospodářské a sociální dějiny v rámci
univerzitní řady Historica.

Korespondenčně pak bylo do zápisu z výboru SHSD zařazeno následující sdělení prof.
Václav Průchy:
„Milý kolegové,
chci Vás informovat o tom, že právě vyšel II. díl publikace „Hospodářské a sociální dějiny
Československa 1918-1992, Období 1945-1992“. Kniha má 1004 str., váží 1,10 kg a stojí
1090 Kč.
Uvítal bych, kdyby se o knize mohli dozvědět členové naší Společnosti, pro něž
a případně i pro další zájemce bych knihu opatřil za režijní cenu 600 Kč (s úhradou „z ruky do
ruky“).
Jinak sděluji, že v rámci spolupráce s Národním archivem jsem dokončil přípravu písemností
prof. K. Rozsypala, autora ekonomické reformy z roku 1958, k předání. Jde o soupis
s obsahem titulů a věcný i osobní rejstřík podkladů v rozsahu cca 1000 stran. Rozsypalovi je
93 let a je v dobré duševní kondici. …
S pozdravem V. Průcha.“
Výbor přijal s potěšením informace prof. Průchy a prosí své členy, aby o nich
informovali i další členy naší Společnosti.
Zapsali: Ivan Jakubec a Jan Hájek
Praha, 23. 10. 2009

