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Z novějších konferenčních publikací Pekařovy společnosti Českého ráje 
v Turnově  si Vám dovolujeme nabídnout (zaškrtněte vybrané): 
 

� Na kolech do světa. (Po silnicích nejen Českého ráje a Pojizeří.) Referáty 
z mezinárodní vědecké konference, konané ve dnech 17.–18. dubna 2015 
v Mladé Boleslavi. Z Českého ráje a Podkrkonoší, suppl. 17. 340 stran. 
Cena 250 Kč 

� Karel Kazbunda, kulturní dědictví a mezinárodní právo. Referáty 
z mezinárodní vědecké konference, konané ve dnech 19.–20. dubna 2013 
v Jičíně. Z Českého ráje a Podkrkonoší, suppl. 16. 479 stran. Cena 230 Kč 

� Pohádkové vzkázání Václava Čtvrtka. Příspěvky z mezinárodní konferen-
ce, konané ve dnech 20.–22. října 2011 v Jičíně. Z Českého ráje a Podkr-
konoší, suppl. 15. 344 stran. Cena 250 Kč  

� K. J. Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách. Sborník 
referátů z vědecké konference, konané ve dnech 15.–16. dubna 2011 v 
Malé Skále. Z Českého ráje a Podkrkonoší, suppl. 14. 326 a 251 stran. Ce-
na 250 Kč 

�  Šlechtické rody a jejich sídla v Českém ráji. Sborník referátů z vědecké 
konference, konané ve dnech 24.–25. dubna 2009 v Turnově. Z Českého 
ráje a Podkrkonoší, suppl. 13. 384 stran. Cena 200 Kč 

� Jan Patočka, české dějiny a Evropa. Sborník referátů z vědecké konferen-
ce, konané ve dnech 1.–2. června 2007 ve Vysokém nad Jizerou. 
Z Českého ráje a Podkrkonoší, suppl. 12. 303 stran. Cena 200 Kč 

� Ruralismus, jeho kořeny a dědictví. Osobnosti – díla – ideje. Sborník referá-
tů z vědecké konference, konané ve dnech 22. a 23. dubna 2005 
v Sedmihorkách. Z Českého ráje a Podkrkonoší, suppl. 10. 342 stran. Ce-
na 160 Kč 

� František Ladislav Rieger a česká společnost 2. poloviny 19. století. Sborník 
referátů z vědecké konference, konané ve dnech 25. a 26. dubna 2003 
v Semilech. Z Českého ráje a Podkrkonoší, suppl. 8. 335 stran. Cena 150 
Kč 

Podrobný obsah supplement, která budou zájemcům k dispozici též v předsálí na 
konferenci,  viz www.pekar.turnov.cz/supplementa.htm.  
 
Platbu můžete zaslat na účet Pekařovy společnosti po obdržení faktury. 
 
Adresa:  
 
Datum:     
  Podpis, příp. razítko

 

 
Pekařova společnost Českého ráje v Turnově, 

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, Katedra historie Fakulty 
přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci 

a Regionální muzeum a galerie v Jičíně 
 

Vás srdečně zvou na mezinárodní konferenci 
 
 

 
 
 

VÁCLAV CHALOUPECKÝ  
A OTAZNÍKY ČESKÉ A SLOVENSKÉ  

HISTORIOGRAFIE A KULTURY 

 

pořádanou u příležitosti 100. výročí státoprávního prohlášení poslanců  
Českého svazu na Říšské radě z 30. května 1917 

 
21.–22. dubna 2017 

v Porotním sále zámku v Jičíně 
 
 

ve spolupráci s městem Jičín, obcí Dětenice, Česko-slovenskou komisí historiků  
a Státním oblastním archivem v Zámrsku – Státním okresním archivem Jičín  



Další z konferencí Pekařovy společnosti Českého ráje v Turnově bude věnována 
dílu a historiografickému odkazu historika, archiváře a knihovníka Václava Cha-
loupeckého (1882–1951).  

Rodák z Dětenic u Libáně byl příslušníkem generace historiků a kulturních pra-
covníků, jejichž kariérní vzestup je spojen především s obdobím zrodu, budování 
a pádu Republiky československé. Mnozí z nich však dosud zůstávají ve stínu svých 
univerzitních učitelů. I když o některých osobnostech této generace vyšly monogra-
fie či kolektivní díla, stále zde zůstává mnoho otevřených problémů, nových způsobů 
kladení otázek, ba i výbušných témat. Zejména na ně by se chtěla zaměřit chystaná 
konference.   

Chaloupeckého život a dílo byly významně ovlivněny klimatem nadšeného pěsto-
vání a posléze i vyčerpávání ideje česko-slovenské vzájemnosti. Jeho pionýrská, ač 
kontroverzní interpretace slovenských, potažmo československých dějin zanechala 
na vztahu Čechů a Slováků významné stopy. I proto je konference – s připomínkou 
stého výročí zlomové programové revoluce v Prohlášení Českého svazu na Říšské 
radě z 30. května 1917 – v druhém plánu věnována otázkám česko-slovenských 
vztahů a historiografii menšin. Chaloupeckého generace prožila aktivní věk v éře 
vzestupu a slávy České akademie věd a umění, proto je konference časově vymezena 
érou šesti dekád české a slovenské vědecké a kulturní práce pod záštitou této insti-
tuce od založení roku 1891 až do její transformace roku 1951, který je též rokem 
úmrtí Václava Chaloupeckého. 

Protože Chaloupecký zanechal významnou stopu jak v politickém klimatu Česko-
slovenské republiky, tak (a především) v medievistice, bude i dobovým obrazům 
středověku, jejich „druhému životu“ a aktuální reflexi věnována samostatná konfe-
renční sekce. Podobně – a tradičně – je zařazen i blok věnovaný otisku Chaloupec-
kého a jeho generačních souputníků v prostoru Českého ráje. Organizátoři se proto 
budou těšit na návrhy a abstrakty Vašich příspěvků v následujících blocích: 

I. Česká a slovenská historiografie v éře České akademie věd a umění 
II. Česko-slovenské vztahy v proměnách obrazů minulosti a historiografie menšin 

III. Odkaz generace Václava Chaloupeckého ve středoevropské medievistice 
IV. Václav Chaloupecký a jeho generace v kulturní paměti Českého ráje 

Texty vycházející z konferenčních příspěvků budou po recenzním řízení publiko-
vány formou kolektivní monografie.  

Uvítáme, když se konference zúčastní historikové českých a slovenských dě-
jin,archiváři, muzejní pracovníci, učitelé i studenti.  

Prosíme Vás, abyste nám v případě zájmu laskavě zaslali vyplněnou  přihlášku.  

Za přípravný výbor 

  
 PhDr. Eva Bílková, předsedkyně Pekařovy společnosti Českého ráje  
 v Turnově 

 PhDr. Milan Ducháček, Ph.D., odborný garant konference 

 
 
 
 
Přihlašuji se k účasti na konferenci „Václav Chaloupecký a otazníky české  
a slovenské historiografie a kultury“ ve dnech 21.–22. dubna 2017. 

Jméno: ………..………………………………………………………………... 

Instituce: ……………………………………………………………………….… 

Adresa: .......................................................................…………..…...….… 

E-mail: ....................................................................................................... 

Na konferenci přihlašuji:  

hlavní referát (30 minut) – referát (20 minut) – diskusní příspěvek (10 minut) 

(prosím, zaškrtněte navrhovanou délku, pořadatelé si vyhrazují právo ji v pro-
gramu podle situace upravit; publikován bude plný rozsah včetně vědeckého 
aparátu) 

s tímto předběžným názvem (obsah popř. upřesněte): 

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

Mám zájem o rezervování noclehu v těchto dnech: 
 

1. 20. 4. 2017 
2. 21. 4. 2017 

 
Datum:     Podpis:   
 
 
 
 
Předběžnou přihlášku laskavě zašlete do 30. září 2016 na adresu: 
Jitka Petrušková, Muzeum Českého ráje, Skálova 71, 511 01 Turnov, nebo na mailovou 
adresu: pekarova.spolecnost@muzeum-turnov.cz. Závaznou přihlášku obdrží předběžně 
přihlášení účastníci spolu s programem konference. 

PŘEDBĚŽNÁ PŘIHLÁŠKA 

�
 


