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TISKOVÁ ZPRÁVA                                            Ústí nad Labem dne 2. 2. 2022 
 
V ÚSTÍ NAD LABEM POKRAČUJÍ PŘÍPRAVY 12. SJEZDU ČESKÝCH HISTORIKŮ 
 

Přípravy Profesního setkání historiček a historiků ČR, které je pořádáno 
Filozofickou fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 
ve spolupráci se Sdružením historiků ČR a uskuteční se v Ústí nad Labem ve 
dnech 20.–22. 9. 2022 nabírají od počátku roku na obrátkách. Otevřen byl  
i virtuální Lexikon historiček a historiků ČR 2022.  
 
„Pro účastníky sjezdu byl zveřejněn seznam 40 volných panelů, do kterých mohou 
zájemci o aktivní účast hlásit od 10. 1. 2022 své referáty po provedení 
předregistrace a vytvoření profilového účtu. Možnost přihlášení odborného 
příspěvku je účastníkům otevřena do 28. 2. 2022. Nabídka témat je široká  
a věříme, že reflektuje soudobé dění v české obci historické. Vedle volných panelů 
jsou intenzivně připravovány i hlavní panely, na které bude vázáno jednání 
diskusních kulatých stolů,“ shrnuje děkanka FF UJEP a koordinátorka sjezdu  
prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.    
 
V rámci příprav 12. sjezdu českých historiků probíhá v letošním roce také sběr 
informací pro realizaci dalšího svazku Lexikonu historiků a historiček ČR. Údaje 
vložené do databáze budou propojeny s portálem Bibliografie dějin Českých zemí 
Historického ústavu AV ČR v. v. i. „Pro tyto účely jsme zveřejnili jednoduchý 
formulář na webových stránkách připravovaného sjezdu přístupný přímo z titulní 
stránky přes tlačítko Databáze pro vkládání informací do Lexikonu historiček  
a historiků ČR. Samotný Lexikon pak bude mít vedle tradiční tištěné verze 
především podobu on-line databáze přístupné široké veřejnosti,“ komentuje 
postup příprav proděkanka pro rozvoj, kvalitu a vnější vztahy FF UJEP  
Mgr. Stanislava Musilová, Ph.D., která je hlavní organizátorkou přípravy lexikonu.    
 
Pro doktorandy ve studijním programu historické vědy či příbuzných studijních 
programech byla od 10. 1. 2022 otevřena možnost přihlášení do posterové sekce, 
která je zájemcům otevřena nezávisle na účasti na sjezdu. „Poster je možné 
přihlásit do jednoho ze tří tematických okruhů: České země, Evropa a svět; 
Historické prameny; Dějepisectví a dějepis. Autoři a autorky vítězného posteru 
každého tematického okruhu a nejlepšího posteru, který vzejde z veřejného 
hlasování, budou vyhlášeni a oceněni finanční odměnou na závěrečném 
plenárním zasedání sjezdu dne  22. 9. 2022,“ doplňuje Michaela Hrubá.  
 
Sjezd nabídne účastníkům i bohatý doprovodný program zaměřený zejména na 
poznání historie a památek města Ústí nad Labem a Ústeckého kraje. Záměrem 
organizátorů je představit město i kraj jako inspirativní místo s bohatou historickou 
a kulturní stopou. Proto je významná záštita a finanční podpora, kterou přislíbili 
této významné akci primátor města Ústí nad Labem Mgr. Ing. Petr Nedvědický  
a hejtman Ústeckého kraje Ing. Jan Schiller. V Ústí nad Labem se sejdou  
i zástupci nejvýznamnějších nakladatelství, která produkují historickou literaturu.  
 
Příloha: Plakát sjezdu volně ke stažení 
Odkaz na fotografii k volnému užití: Kampus UJEP; archiv UJEP  
Kontakt: Mgr. Tereza Jenšíková, historieusti2022@ujep.cz , 475 286 447 
 
#MyJsmeUjep  #PribehUJEP  #UniverzitaSeveru #NaSever 
 
Mgr. Jana Kasaničová, tisková mluvčí 
 

            

 

mailto:jana.kasanicova@ujep.cz
http://www.ujep.cz/
https://historieusti2022.ujep.cz/wp-content/themes/historie/images/plakat.jpg?v=2
https://filesender.cesnet.cz/?s=download&token=2439739b-7db4-487b-a23d-82a582621f3e

