Zasedání výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny konané v pátek dne 20.
března 2009 od 10.00 hod. na ÚHSD FF UK Praha.
Přítomni: prof. I. Jakubec, doc. J. Englová, doc. J. Šouša, doc. B. Smutný, Dr. J. Dvořák, Dr.
A. Skřivan, Dr. J. Hájek, Dr. J. Novotný, Mgr. K. Pinerová
Omluveni: prof. E. Kubů, prof. E. Maur, Dr. P. Popelka
Program:
1.
2.
3.
4.

Vědecký seminář Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny v květnu 2009
Příprava vědeckých seminářů v listopadu 2009 v Ostravě
Webová stránka Společnosti
Různé

ad 1)
Datum konání vědeckého semináře Společnosti byl stanoven na 28. května 2008. Seminář se
bude opět konat v místnosti č. 201 na hlavní budově FF UK (nám. J. Palacha 2) od 10:00 hod.
Klára Pinerová zajistí místnost a informovat o jejím zajištění ostatní členy výboru
Společnosti. První příspěvek přednese Dr. Jiří Dvořák, jako druhého přispěvatele navrhnul Dr.
Aleš Skřivan jednoho z doktorandů, studujících na VŠE, kteří zpracovávají téma
“Hospodářské reformy v Československu v 60. letech”. Dr. A. Skřivan do konce března
informuje Kláru Pinerovou, kdo přednese druhý příspěvek.
ad 2)
Vědecký seminář Společnosti je předběžně naplánovaný na listopad roku 2009. Bylo
dohodnuto, že Klára Pinerová osloví Dr. Petra Popelku a zeptá se ho na bližší stanovení
termínu.
ad 3)
Během následujících měsíců je nutné připravit podklady pro webovou stránku společnosti.
Proto bylo stanoveno, že do konce března pošlou členové výboru krátké charakteristiky o své
osobě. Charakteristika by měla obsahovat:
- tituly a pracoviště
- odborné zaměření, zájmy a aktuálně zkoumaná témata (cca 5 řádků)
- odkazy na internetové stránky, příp. pracoviště
Dr. J. Hájek zašle do 15 dubna 2009 návrhy na web.
ad 4)
a) Prof. Jakubec nabídl členům výboru možnost publikování v rámci WISOHIMu, termín
přijímání článků a recenzí je konec dubna, počátek května.
b) Dr. Dvořák informoval členy o zajímavé výstavě konající se v Jihočeském muzeu
v Českých Budějovicích – Šumava Karla Klostemanna - příběh šumavské podmalby.
c) Datum příštího setkání v případě komplikací byl stanoven na 24. dubna 2009, pokud
nenaskytnou žádné problémy, příští výbor se setká po vědeckém semináři – 28.5.2009

Úkoly:
1) Zajistit místnost 201 na FF UK na den 28.5.2009 – Klára Pinerová
2) Zajištění druhého příspěvku na semináři – Dr. Aleš Skřivan
3) Oslovit Dr. Petra Popelku ohledně semináři v listopadu 2009 – Klára Pinerová
4) Připravit krátké charakteristiky do konce března – všichni členové výboru
5) Návrhy na web do 15.4.09 – Dr. J. Hájek
Zapsala K. Pinerová, dne 22.3.09
Přehlédl: J. Dvořák, dne 23.3.09

