Tisková zpráva – 27. května 2015
Mezinárodní konference „Mimouniverzitní
vědecké instituce v letech 1890 – 2015“
Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i. a
Kabinet pro dějiny vědy Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i.
pořádají ve dnech 28. – 29. května 2015 mezinárodní konferenci s názvem „Mimouniverzitní
vědecké instituce v letech 1890 – 2015“. Akce se koná v prostorách Národního technického muzea
v Praze při příležitosti 125. výročí založení Akademie věd. Generálním partnerem výročí je skupina
PPF.
Hlavním účelem konference je shrnout vývoj a význam neuniverzitních institucí spjatých s rozvojem
vědy, a to nejen v ČR, ale i v širším prostoru okolních zemí. Konference má trojí perspektivu z hlediska
uchopení svého tématu: historickou (shrnutí a popis dosavadních forem neuniverzitního prostoru a
přiblížení jejich vývoje), analytickou (zvážení současného stavu těchto institucí a analyzování jejich
funkčnost z hlediska potřeb rozvoje vzdělanosti a vědy) a dále programatickou (navržení realistické
vizi jejich dalšího fungování). Je tudíž určena nejen historikům, ale i sociologům, ekonomům a
manažerům vědy.
Geograficky se konference obrací přednostně k prostoru středovýchodní Evropy („Ostmitteleuropa“);
zahrnuje tudíž přednostně státy, které byly před rokem 1989 součástí sovětského bloku (ČR,
Slovensko, Polsko), ale nebude se vyhýbat ani tématům souvisejícím s německým a rakouským
vývojem. Komparativně je předmětem jejího zájmu prostor celé evropské, popř. světové vědy.
Mezi zahraničními hosty konference budou například:
Dieter Hoffmann, Německo, téma „Institucionalizace neuniverzitního výzkumu v Německu: od
Fyzikálně-technického říšského ústavu po Společnost císaře Viléma“;
Nikola Becker, Německo, téma „Monumenta Germaniae Historica: jejich vědecká politika ve
východní Evropě v období Třetí říše“;
Halina Lichocka, Polsko, téma „Akademia Umiejętności v Krakově a její vztahy s českými vědci“)
Elisabeth van Meer, USA, téma Masarykova akademie práce v období první Československé
republiky. Úspěch nebo selhání?;
Christiane Brenner, Německo, téma „Nejmenší buňka společnosti: Institucionální síť výzkumu o
rodině a porodnosti v socialistickém Československu“;
Libora Oates-Indruchová, Rakousko, téma „Mezi cenzurou a vědeckým managementem: Ediční rada
ČSAV 1969–1989;
Adam Hudek, Slovensko, téma „Formování vztahů Slovenské akademie věd a vysokých škol jako
součást vytváření a přeměn vědecké obce v druhé polovině 20. století.
Jednacími jazyky jsou čeština a angličtina, výstupem konference bude sborník taktéž v češtině a
angličtině.
Kontaktní osoba:
Doc. PhDr. Martin Franc, Ph.D. (Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.)
e-mail: franc@mua.cas.cz, tel.: 286 010 123, 602 965 359

