Historia Europeana, z. s.
ve spolupráci s

Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
a

Maticí moravskou
si vás dovoluje pozvat na

sedmý ročník mezinárodní doktorandské vědecké konference

Promýšlet Evropu dvacátého století:
Idea šťastného domova

která proběhne

20. a 21. října 2020 v Brně
v prostorách velkého zasedacího sálu Jihomoravského kraje,
Žerotínovo náměstí 449/3

Bližší informace na: www.historiaeuropeana.eu
Za podpory a spolupráce:

Sedmý ročník konference Promýšlet Evropu dvacátého století, který proběhne ve dnech
20. a 21. října 2020, bude zasvěcen tématu domova. Pocit domova je pro každého člověka
zásadní. Domovem může být konkrétní obydlí, město, vlast, ale také určitá komunita, za jejíž
součást se člověk považuje. Domov poskytuje pocit bezpečí a štěstí a lidé proto věnují značné
úsilí, aby jej vybudovali. Za jeho zachování jsou poté ochotni bojovat a umírat. Někdy však
musejí svůj domov z různých příčin opustit, jindy se dostanou do situace, kdy pocit domova
ztratí, aniž by změnili místo, kde žijí… V rámci našeho dvoudenního setkání se pokusíme
zachytit fenomén domova z různých úhlů pohledu a budeme pátrat po odpovědích na otázky:
Co si různí jedinci, skupiny, hnutí či státy představovali pod ideou šťastného domova a jak ji
využívali při budování své identity, případně při své politické činnosti a propagandě? Jak mohla
být idea domova různě pojímána? Jak lidé o svůj domov bojovali? Jak se vyrovnávali s jeho
ztrátou? Jak vypadalo hledání domova nového, případně pokusy o návrat do toho starého?
Jakou roli přitom hrály vzpomínky na zmizelý domov?
Při zodpovídání těchto otázek je možné využít různé přístupy a teoretické koncepty. Lze
se zaměřit na politické dějiny, například instrumentalizaci šťastného domova pro politické cíle,
dále se nabízí dějiny idejí, paměťová studia, problematika exilu v nejširším slova smyslu, dějiny
každodennosti a otázka genderových rolí, význam domova pro vytváření identit různých
národnostních, náboženských, sociálních či sexuálních skupin. Sledovanou tematiku je možné
pojmout interdisciplinárně. Příspěvky by měly být zaměřeny jak na širší ideové jevy, tak i na
konkrétní události. Cílem výstupu by však nemělo být pouze detailní zaobírání se úzce
specifickými či regionálními tématy, ale také vystihnutí mezinárodního významu, či alespoň
širšího kontextu a srovnání. Klademe důraz na obecnější souvislosti – budeme interpretovat
příčiny, účel a následný dopad sledovaných jevů. Vítané jsou příspěvky, které analyzují
problematiku domova nemajoritních skupin a hnutí. Časově se zaměříme na období mezi
počátkem 20. století a rozpadem východního bloku.

Harmonogram
Program 1. dne konference 20. října 2020
09:00 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 13:20
13:20 – 14:00
14:00 – 18:00
18:30 – 00:00

Prezence účastníků
Slavnostní zahájení
Blok A
Pauza na občerstvení
Blok B
Večeře a společné posezení

Program 2. dne konference 21. října 2020
09:00 – 12:45
12:45 – 14:30
14:30 – 16:15
16:20 – 16:30

Blok C
Společný oběd
Blok D
Slavnostní ukončení

Organizační pokyny
Přihláška
● Termín odevzdání přihlášky: 20. května 2020
● Přihlášku můžete vyplnit na následujícím odkazu:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeHJCqk4GbZZfKjHyjY1LShIkLuawJGkwBTelMyF5hJ8xZ1A/viewform?usp=sf_link
● Zájemce o aktivní účast dává vyplněním přihlášky souhlas se shromažďováním,
uchováním a zpracováním osobních údajů v souladu s nařízením Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016.

Konferenční poplatek
● Výše poplatku: 500,- Kč /20 EUR (zahrnuje dvě hlavní jídla a občerstvení na akci)
● Termín uhrazení konferenčního poplatku: 1. srpna 2020
Pro uhrazení konferenčního poplatku vyčkejte na potvrzení přijetí vaší přihlášky!
● Číslo účtu (CZ): 2200367834/2010 (CZK)
● Číslo účtu (SK): 2200367834/8330 (EUR)
● Variabilní symbol: bude upřesněn po přijetí vaší přihlášky.
● Nezapomeňte prosím vyplnit své jméno do kolonky Informace pro příjemce.

Požadavky na příspěvek

● Termín odevzdání příspěvku: 20. září 2020
● Konference by měla být místem dialogu a předávání si zkušeností všech zúčastněných,
proto považujeme za důležité, aby vystoupení byla stručná (limitem je 15 minut)
a srozumitelná.
● Jazyky konferenčního jednání budou čeština, slovenština a angličtina, z toho důvodu
požadujeme, aby byly všechny přednesené příspěvky doprovázeny přehlednou vizuální
prezentací v angličtině.
● Výstupem z konference bude článek v monotematickém čísle recenzovaného periodika
Studia historica Brunensia.
● Délka příspěvku do časopisu Studia historica Brunensia by neměla přesahovat 35
normostran (včetně poznámek pod čarou, anotace, klíčových slov a seznamu literatury,
tedy max. 70 000 znaků).
● Každý příspěvek musí dodržovat parametry odborného textu (představení použité
metodologie, archivních zdrojů, primární a sekundární literatury).
● Příspěvek posílejte na historia.europeana@phil.muni.cz, do předmětu e-mailu uveďte
„příspěvek + jméno“.
● Organizátoři si vyhrazují právo nepublikovat příspěvky, které nesplní dané požadavky.
Dále upozorňujeme autory, že všechny příspěvky budou procházet interním a externím
recenzním řízením.

Kontaktní údaje

Internetové stránky:

www.historiaeuropeana.eu

Kontaktní email:

historia.europeana@phil.muni.cz

