
Konference České, slovenské a československé dějiny 20. století VIII 

CALL FOR PAPERS 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé 

 

Historický ústav Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové si Vás dovoluje pozvat k účasti na  

osmém ročníku mezinárodní historické konference mladých vědeckých pracovníků 

 

 

 

 

 

 

 

 

která se uskuteční na půdě Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové ve dnech 

 

 

 

   Každoroční konferenční setkání v Hradci Králové je určeno historikům mladší a střední generace:   

          odborným asistentům, vědeckým a odborným pracovníkům, doktorandům a studentům historických věd.  

   Konference se pravidelně zabývá českými, slovenskými  a československými dějinami 20. století  

            s širokým polem tematického zaměření zvolených příspěvků. Vítané jsou i příspěvky s přesahem do  

          středoevropského prostoru. 

   Maximální délka příspěvku je 20 minut. Zájemci o účast se mohou přihlásit zasláním vyplněného  

           formuláře přihlášky, ke kterému přiloží text svého příspěvku v předepsané textové úpravě (formulář i  

           pokyny zasíláme v příloze). Jako v minulých letech i letos budou všechny zaslané texty odborně  

          recenzovány.  Z vybraných příspěvků bude vytvořena recenzovaná kolektivní monografie. 

 

          TEMATICKÉ OKRUHY KONFERENCE 

                                              PPOOLLIITTIICCKKÉÉ  DDĚĚJJIINNYY    

                                                  HHOOSSPPOODDÁÁŘŘSSKKÉÉ  AA  SSOOCCIIÁÁLLNNÍÍ  DDĚĚJJIINNYY  

                            TTEEOORRIIEE  HHIISSTTOORRIICCKKÉÉ  VVĚĚDDYY  AA  HHIISSTTOORRIIOOGGRRAAFFIIEE  

                              KKUULLTTUURRNNÍÍ  DDĚĚJJIINNYY  

  

 

 

Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové, náměstí Svobody 331, Hradec Králové. 

 

  

550000,,--  KKčč pro účastníky s příspěvkem (platí se hotově před zahájením konference). Konferenční poplatek 

slouží k zajištění zázemí konference a k úhradě nákladů na vydání kolektivní monografie. Pro ostatní 

účastníky a hosty je vstup bez poplatků. 

 

 

Vyplněný přihláškový formulář a plný text Vašeho konferenčního příspěvku (upraveného podle přiložené 

citační normy) zasílejte do 11..  bbřřeezznnaa  22001133  na adresu: pavel.horak@uhk.cz.  

Další dotazy a žádosti k průběhu a organizaci konference zasílejte na adresu: tomas.hradecky@uhk.cz. 

V měsíci březnu 2013 zašleme všem přihlášeným přesný program konference a další potřebné informace. 

 

PhDr. Tomáš Hradecký        tomas.hradecky@uhk.cz 

           Mgr. Pavel Horák                   pavel.horak@uhk.cz 

ČESKÉ, SLOVENSKÉ  

A ČESKOSLOVENSKÉ 

DĚJINY 20. STOLETÍ 

4. a 5. dubna 2013 

místo konání 

účastnický poplatek 

uzávěrka přihlášek 

 

kontakt TĚŠÍME SE 

NA VAŠI ÚČAST! 


