Pozvánka na konferenci
Československo a první svobodné volby v roce 1990

datum konání: 27. 3. 2015, 9, 00
místo konání: Krajský úřad Jihočeského kraje, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76

České Budějovice (zastávka MHD U Soudu),
pořadatelé: Vysoká škola evropských a regionálních studií a Jihočeské muzeum v Českých
Budějovicích
odborní garanti: doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D., PhDr. Jiří Petráš
Konference probíhá v rámci řešení grantového projektu Průběh tzv. Sametové revoluce ve
vybraných městech Jihočeského kraje v komparativní perspektivě, podpořeného Grantovou
agenturou České republiky, reg. č.: 13-15049S.

Cíl konference: Konference má za cíl zmapovat a analyzovat průběh roku 1990 a revoluční
změny, ke kterým došlo v České republice, na Slovensku, případně v dalších státech střední a
východní Evropy, a to včetně období tzv. přestavby (tedy od nástupu M. S. Gorbačova) a
období, které bezprostředně následovalo (parlamentní volby 1990, komunální volby 1990,
rozpad Občanského fóra). Přednesené konferenční příspěvky budou zaměřeny na zachycení
této historické události našich soudobých dějin na úrovni měst, obcí a regionů. Měly by
přinést nové pohledy na rok 1989 a 1990, jak jej vnímali lidé mimo hlavní centrum dění – tj.
Prahu – se všemi k tomu náležejícími specifiky a odlišnostmi: maloměstská kultura, vývojové
zpoždění, vytváření politických stran a uskupení, kulturní a společenský život v místě, vznik
občanské společnosti, činnost místních – okresních, krajských – Občanských fór, budování
demokratického politického systému – personální obměny na úrovni národních výborů všech
stupňů, navazování příhraničních kontaktů na místní úrovni (partnerská města), proces

osamostatňování obcí (dezintegrace střediskových obcí), průběh parlamentních voleb a jejich
výsledky, příprava na ekonomické reformy (malá a velká privatizace), komunální volby
(příprava, průběh, výsledky), vznik okresních úřadů, rozpad Občanského fóra na místní a
regionální úrovni, sociální souvislosti politických změn apod.
Přihlášení na konferenci je možné na adrese http://konference.vsers.cz/ (nebo na
kontaktních adresách: petras@muzeumcb.cz, valesl@centrum.cz).
I v případě, že se z časových důvodů nebudete moci zúčastnit, budeme rádi za Váš
zaslaný příspěvek na toto důležité téma české regionální historie. Bude uveřejněn
v recenzované monografii, jež bude přímým výstupem z konference.
Důležité termíny:
- pro zaslání přihlášky na konferenci, anotace příspěvku

do

9. 3. 2015

- pro zaslání příspěvku do kolektivní recenzované monografie VŠERS

do

26. 3. 2015

- pro zaplacení konferenčního poplatku (lze i na místě)

500, Kč

Vaše příspěvky do recenzované kolektivní monografie, která bude po konferenci vydána
tiskem, zasílejte, prosím, pouze e-mailem na adresu: edicni@vsers.cz nebo
petras@muzeumcb.cz, valesl@centrum.cz. Dvě posledně uvedené adres prosím
využijte i v případě jakýchkoliv dotazů.

Těšíme se na setkání s Vámi
Doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D.
VŠERS

PhDr. Jiří Petráš
Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích

Pokyny pro autory příspěvků:








Délka příspěvku může být zhruba 10-15 stran a přednáška 15-20 minut.
Celý text pište, prosím, v Times New Roman fontu, velikost písmen 12, zarovnání do bloku.
Řádkování 1,0 okraje standardní: zleva, horní, zprava dolní 2,5 cm.
Příspěvek odevzdávejte v programu WORD 2000 a vyšším ve formátu DOC.
Struktura příspěvku: nadpis – v češtině (slovenštině) a angličtině; jméno, příjmení; abstrakt
v češtině (slovenštině); klíčová slova v češtině (slovenštině); abstrakt v angličtině; klíčová
slova v angličtině; text příspěvku; použitá literatura; přesná adresa autora a kontaktní údaje.
Struktura je stejná jako u příspěvků pro časopis Auspicia (viz http://vsers.cz/wpcontent/uploads/2012/10/Pokyny-pro-autora.pdf). Dodržení předepsaných náležitostí autory
umožní vydání recenzované kolektivní monografie ve včasném termínu.
Příspěvek zašlete na adresu edicni@vsers.cz, petras@muzeumcb.cz, valesl@centrum.cz,
zprávu prosím označte jako „Příspěvek z konference 2015“.

