
LANNA et LANNA 
Interdisciplinární vědecká konference projektu Lanna: evropské kulturní cesty

REGISTRAČNÍ ÚDAJE:

Jméno a příjmení:

E-mail:
Telefon:

Zakřížkujte prosím příslušné políčko

ČASOVÉ MOŽNOSTI ÚČASTI NA PROGRAMU (PŘEDBĚŽNÉ VYMEZENÍ):	

	
1. 6. 2021 											entrée, úvodní blok 			 								raut a koncert ve vile*
2. 6. 2021 					příspěvky a diskuse																		exkurs vlakem a lodí*	

												živý přenos ve vile* 	
3. 6. 2021      		příspěvky a diskuse 																příspěvky a závěry  	 					

Účast na konferenci je zdarma, náklady na realizaci včetně cateringu a ubytování hradí AV ČR.

VLASTNÍ PŘÍSPĚVEK:	 	 ANO		£		 	NE  £	 KOLEKTIVNÍ  £
Pozn: Předpokládaná délka příspěvku 20 minut + 10 minut prostor pro dotazy a diskusi

TÉMATA PŘÍSPĚVKU:

Rodinné podnikání, hospodářské a společenské prostředí, umění a mecenát
Říční a železniční doprava, těžba, hutnictví, pozemní a vodní stavby, stroje 
Historická topografie, krajina a urbanismus, pražské reálie a místa paměti	

NÁZEV PŘÍSPĚVKU:
Stručná anotace:

Příspěvky budou uvedeny ve sborníku konference doplněné citacemi a odkazovým aparátem.
Podklady je třeba doručit v elektronické verzi na e-mail hlavacka@hiu.cas.cz

FORMA PREZENTACE: přednáška (též online)  £							AV záznam  £	 komentovaná prohlídka*  £

* Konference je připravována jako hybridní, v kombinaci fyzicky i virtuálně přítomných účastníků. Poměr obou zastoupení může být flexibilně 
upravován podle aktuálně platných opatření proti epidemii, ale prioritu má autentické prostředí Vily Lanna a setkání face to face. Program 
od počátku počítá s třemi tematicky i prostorově oddělenými sekcemi, s projekcí předehraných příspěvků autorů s omezenou mobilitou nebo 
se živým přenosem komentovaných prohlídek pražských reálií. Proměnit konferenci na TV studio v Lannově vile však postrádá smysl a termín bude 
v takovém případě odložen.

Vyplněnou přihlášku laskavě uložte stisknutím tlačítka ve formátu PDF a zašlete jako přílohu na e-mail kopacek@nebe.eu. Těšíme se na Vaší 
zpětnou vazbu. 
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VILA LANNA 1. – 3. 6. 2021
Konferenční centrum Akademie věd České republiky, V Sadech 1, Praha 6 – Bubeneč

dopoledne odpoledne navečer

PŘIHLÁŠKA NA KONFERENCI
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