pro

POZVÁNKA
Srdečně Vás zveme
na zasedání výboru Společnosti pro hospodářské a sociální dějiny ČR,
které se bude konat dne

7. DUBNA 2016 v 10h30
na Fakultě elektrotechnické ČVUT v Praze (FEL ČVUT v Praze), Zikova 2, Praha 6, 1. patro vlevo
na konec chodby, místnost Z2:B1-230
PROGRAM:
1. Činnost SHSD ČR v roce 2016.
2. Dopis pro Radu vědeckých společností České republiky – žádost o členství (dopis přiložen,
prosíme o jeho doplnění a úpravu).
3. Informace o schůzi výboru SH ČR (Do 13. 4. 2016 je třeba předložit stanovisko SHSD ČR
k tematické participaci na Kongresu českých historiků v roce 2017 a připravit návrh na
vymezení naší sekce. K participaci na kongresu jsme se již přihlásili na jednání Výboru SHSD
ČR dne 29. 5. 2015 na FEL ČVUT v Praze a toto naše stanovisko bylo presentováno na Výboru
SH ČR dne 17. 6. 2015. Pro zápis SH ČR jsme uvedli, ze SHSD ČR vitá iniciativu organizovat
Kongres českých historiků v roce 2017 v Olomouci a žádá, aby oboru hospodářských
a sociálních dějin byl věnován jeden celý kongresový den tak, abychom mohli zorganizovat
i podsekce našich oborů a vystoupení našich členů z regionů. Zároveň jsme vyjádřili
přesvědčení, že tato naše nabídka zorganizování celodenní sekce kongresu bude SH ČR
akceptována.). Prosíme o vaše návrhy.
4. Příprava plenárního zasedání SHSD ČR, určení data a obsahu jednání.
5. Informace o platbách členských příspěvků.
6. Různé.
Marcela Efmertová
předsedkyně SHSD

Jan Hájek
místopředseda SHSD

Příloha:
Přístup k FEL ČVUT v Praze
Konečná metra A – Dejvická (výstup směr Šolínova a areál ČVUT v Praze, Zikova ul. navazuje
na Šolínovu, vstup do budovy – Kloknerovým ústavem)
Tram č. 20, 26 směr Divoká Šárka – stanice Dejvická (výstup směr Šolínova a areál ČVUT
v Praze, Zikova ul. navazuje na Šolínovu, vstup do budovy – Kloknerovým ústavem)
Mapka přístupu:

Pohled na vstup do objektu:

Pohled na vstup do místnosti:

