
                



Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

 
dovolujeme si vás pozvat na vědeckou konferenci o historii území, které donedávna 

bylo doménou armády. Brdy patří mezi naše nejvýznamnější krajinné celky, což 

ostatně potvrdilo i vyhlášení chráněné oblasti (2016). Brdská vrchovina má však také 

velmi zajímavou minulost, jejímuž výzkumu se sice občasně věnovala či věnují někte-

rá odborná periodika a další projekty, přesto řada momentů a otázek zůstává stranou 

zájmu badatelů. Konferencí bychom rádi přispěli k redukci těchto bílých míst, a také 

zhodnotili dosavadní výsledky historiografie o tomto regionu. Ten pojímáme v užším 

slova smyslu, jako území vymezené dnešní CHKO včetně přilehlých oblastí, tj. bez 

Hřebenů severovýchodně od Litavky. Z historicko-správního hlediska jde tedy o území 

někdejších panství Hořovice, Zbiroh, Dobříš, Hluboš, Mirošov, Rožmitál a Příbram. 

Souvislosti vývoje tohoto ekonomicky relativně chudého regionu hodláme zkoumat v 

několika tematických okruzích: 

a) Proměny krajiny a osídlení 

b) Hospodářský a sociální vývoj oblasti 

c) Každodennost a lidová kultura 

d) Osobnosti a rody spjaté s brdskou oblastí  

f) Brdy a armáda 

Rádi bychom, aby se konference zúčastnili badatelé širšího zaměření a disciplín, včet-

ně etnologie, folkloristiky apod. Prostor mohou dostat i kvalitní příspěvky studentů 

magisterského studia. 

Příspěvky budou publikovány a projdou standardním recenzním řízením s cílem, aby 

výstupy byly použitelné pro vykazování vědecké práce (RIV). Jednacím jazykem je češ-

tina. 

Konferenci pořádá Státní oblastní archiv v Praze ve spolupráci s Městem Rožmitál 

pod Třemšínem - Podbrdským muzeem, Muzeem středních Brd a Filozofickou fakul-

tou Univerzity Karlovy. Koná se ve dnech 14. – 16. listopadu 2017 v moderně rekon-

struovaném areálu Podbrdského muzea v Rožmitále pod Třemšínem. 

Kontaktní e-mailová adresa: jiri.topinka@soapraha.cz  



Za organizátory: 

PhDr. Daniel Doležal, PhD., ředitel Státního oblastního archivu v Praze 

Mgr. Hana Křepelková, vedoucí Podbrdského muzea 

 

Požadavky na účastníky konference:  

• délka příspěvku nesmí přesáhnout 20 minut  

• abstrakty příspěvků zašlete spolu s  přihláškou do 30. 6. 2017 prostřednictvím 

formuláře (viz níže) na kontaktní e-mail; z  abstraktů musí být jasně zřejmá 

vazba příspěvku na téma konference  

 o akceptování či zamítnutí přihlášky budou účastníci informováni nejpozději do 

31. 7. 2017  

• příspěvek může být doprovázen powerpointovou prezentací 

 účastník si hradí ubytování a stravování (zajišťuje organizátor) + konferenční 

poplatek ve výši 300 Kč 

• přednášející konferenční poplatek nehradí 

• příspěvky k publikování musejí být dodány se všemi náležitostmi (zejména  

vědeckým aparátem) nejpozději do 31. 12. 2017 na kontaktní adresu. 

 

 


