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Vážené členky a vážení členové ČAS, případně další zájemci ! 
 

Katedra dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy hodlá ve 
dnech 24.-26. dubna 2019 v Praze (v Památníku národního písemnictví na Strahově) 
uspořádat vědeckou konferenci s titulem  

Archeologie v národním obrození – Národní obrození v archeologii,   

zaměřenou na úlohu archeologie (v tehdejším i dnešním pojetí) v kultuře a duchovnosti 
českého národního obrození v 19. a na počátku 20. století (rámcově do roku 1918), v její 
působnosti na české veřejné povědomí a česká slovesná a výtvarná umění oné doby, osobnosti 
a instituce. 
 Pořadatelé počítají s dvou- až třídenní konferencí a s přednesením 15 – 20 referátů 
zhruba o 20-25 minutách s následnou desetiminutovou diskusí.  
 
 Spolupořadatelství bylo nabídnuto České archeologické společnosti, jejíž hlavní výbor 
nabídku přijal a dospěl k tomuto řešení: 
 Protože podíl na této konferenci by byl důstojnou oslavou 100. výročí existence 
spolku česk(oslovensk)ých archeologů, ujme se ČAS náplně třetího dne konference 26. 
dubna) pod názvem  

 Sdružování českých a moravských archeologů od obrození po současnost. 

V jeho rámci by se měla objevit jak úvodní přednáška o historii celostátní společnosti, tak 
příspěvky zabývající se historií a/ jejích složek (poboček, odborných skupin), b/ dalších 

archeologických spolků v Čechách, na Moravě a ve Slezsku.  
 Délka příspěvků by neměla překročit 20 minut, diskuse by byla možná podle časové 
situace resp. počtu příspěvků. Jejich texty (kratší) nebo výtahy z nich by byly otištěny ve 
sborníku z konference nebo v samostatném svazku Supplement Zpráv ČAS. 
 
 Hlavní výbor České archeologické společnosti vyzývá všechny zájemce ochotné 
aktivně přispět k programu této akce, aby se co nejdříve přihlásili: 
 a/  do 2 týdnů (nejlépe do 4. 2.) k hlavnímu tématu Archeologie v národním obrození  

na adresu petr.charvat@pedf.cuni.cz,   
 b/  do 2-4   týdnů k bloku   Sdružování českých a moravských archeologů  

na adresu zuzana.blahova@ff.cuni.cz.  
Účast pak s nimi bude projednána. 
 
S díky za účast – když ne aktivní, tedy alespoň pasivní –  
jménem České archeologické společnosti 
               PhDr. Karel Sklenář, DrSc., předseda 


