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K historii průmyslu, techniky a sociálního vývoje na Moravě 
a ve Slezsku v meziválečném období (1918–1939) II.

Datum a místo konání: 25.–26. října 2016, Technické muzeum v Brně

Po loňském odborném semináři „K historii průmyslu, techniky a sociálního vývoje na Moravě a ve Slezsku 
v meziválečném období (1918–1939)“ připravujeme pokračování s obdobným obsahovým zaměřením. 
Ukázalo se, že zvolené téma, volně navazující na předchozí setkání, nabízí dostatečný prostor k dalšímu 
rozšíření. Pro letošní jednání jsme stanovili tři základní obsahová zaměření semináře: 1. další objasnění 
kořenů zásadních změn ve struktuře moravské a slezské ekonomiky, s proniknutím do méně známých 
či neznámých oblastí poválečného hospodářského vývoje v regionech; 2. představení konceptů vývoje 
v jednotlivých výrobních strukturách s přihlédnutím k vývojovým fázím (období krize a konjunktury); 
3. iniciování dalšího odborného zájmu historické obce k bádání v této oblasti a jejího rozšíření a nové dílčí 
otázky (hospodářské elity, finančně průmyslové elity, rozdíly mezi zeměmi a regiony ČSR, sociální dopady, 
racionalizace, koncentrace výroby, vývoj stávkového hnutí apod.).
Pracovní obsah letošního semináře jistě obohatí i příspěvky zaměřené k představení obrazu muzejních 
aktivit směrem k veřejnosti. K rozšíření spektra záběru odborných příspěvků budou uvítána vystoupení 
k vybraným otázkám každodennosti z prostředí průmyslového dělnictva, zaměstnanců i podnikatelsko-
finančních elit. Na konkrétních příkladech regionálních podnikatelských aktivit z českého (moravského), 
německého a židovského prostředí bude možné představit i procesy ztrát tradičních morálních kritérií 
a norem, což se následně projevilo v sociálních procesech. Zajímavě budou jistě znít proměny jednotlivých 
profesí a jejich postavení v nové republikánské době. Je třeba si například uvědomit, že podstatně 
jinak se v těchto letech vyvíjela průmyslová centra spojená s perspektivní výrobou. Jednoduché to však 
zdaleka nebylo. Například v Brně se v průmyslu mísila stará textilní výroba s novější strojírenskou; 
město nabývalo mimořádného významu i jako administrativní centrum země. Svůj vliv k obrazu průmyslu 
a techniky přinášela i pokračující politizace moravsko-slezské společnosti. 

PŘEDPOKLÁDANÉ BLOKY PŘEDNÁŠEK SEMINÁŘE:

I. Muzeum, historie a veřejnost (realizované a připravované výstavní a výukové projekty, stálé expozice, 
sbírkové fondy, spolupráce s dalšími muzejními a ostatními institucemi v České republice a dalších 
zemích, průmyslové památky a jejich přínos pro výuku dějepisu)  

II. Jednotlivá průmyslová odvětví a jejich historie, vývoj techniky (dějiny firem a podniků, technologie 
výroby a výrobní proces, významné a zapomenuté projekty a objevy, významné osobnosti z oblasti 
průmyslu a techniky, vztah podnikatel versus samospráva a státní správa, industriální architektura)
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III. Dějiny každodennosti a všedního života (technické školství, osobnosti vědy, vědecký život, sociální 
a dělnická otázka, zákonodárství, bydlení a bytové poměry, dějiny rodiny a vztahy uvnitř rodiny, lékařská 
péče, hygienické poměry)
 
Všechny tématické okruhy jsou časově vymezeny obdobím od roku 1918 do roku 1939 a geograficky územím 
Moravy a Slezska. Uvítáme však i příspěvky, které se týkají dějin vědy, techniky, průmyslu a sociálního 
vývoje a do daného časového či geografického rámce nespadají, zejména práce historiografické.

POKYNY PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ A POSTERŮ

Předpokládaná délka jednotlivých odborných příspěvků je 20 minut. Přednášejícím bude k dispozici 
počítač s dataprojektorem. Pokud budete mít zájem tuto techniku využít, vyznačte to, prosím, v přihlášce.

Prezentace příspěvků bude možná i pomocí posterů. Preferujete-li tuto možnost, vyznačte to, prosím 
v přihlášce. Rozsah příspěvku je nutné přizpůsobit možnostem panelů – rozměr panelů pro postery je 
2075 x 964 mm. Postery budou po celou dobu konání semináře umístěny v předsálí přednáškového sálu 
a v programu bude vyhrazen čas i na diskusi o posterech.

Uzávěrka přihlášek pro přednášející je 10. října 2016.

Přihlášky přednášek zasílejte na adresu:
Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D.
Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole, slabotinsky@technicalmuseum.cz
T 541 421 420, 603 769 118, 541 421 411 (vrátnice muzea)

ORGANIZAČNÍ POKYNY PRO ÚČASTNÍKY SEMINÁŘE:

Místo konání: Technické muzeum v Brně, Purkyňova 105, Brno–Královo Pole

Příjezd: od Hlavního nádraží tramvajovou linkou č. 12 (směr Technologický park), zastávka Technické 
muzeum. Pokud pojedete osobním vozidlem, je možné po předchozí domluvě na recepci (tel.: 541 421 411) 
parkovat v uzavřeném areálu muzea.

Uzávěrka přihlášek účastníků bez příspěvku je 17. října 2016. Po uzávěrce přihlášek bude všem 
účastníkům zaslán elektronickou poštou program semináře a zároveň bude zpřístupněn na webových 
stránkách TMB.
 
POPLATEK ZA SEMINÁŘ:

300,- Kč pro přednášející  / 500,- Kč pro účastníky bez příspěvku 

Prosíme o uhrazení poplatku za seminář převodem na účet Technického muzea v Brně, 
číslo účtu: 9035621/0100 (Komerční banka Brno) / variabilní symbol: 3010. 
Ve zprávě pro příjemce uveďte své jméno + název instituce (v tomto pořadí)
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Údaje pro bankovní převod ze zahraničí:
Adresa: Komerční banka, Nám. Svobody 21, 631 31 Brno
IBAN:  CZ 27 0100 0000 0000 09035621 / BIC: KOMBCZPPXXX

Při platbě v hotovosti během konání semináře je výše poplatku stanovena na 400,- Kč pro přednášející 
a 600,- Kč pro účastníky bez příspěvku. 

Studenti denního studia (bakalářského, magisterského, doktorského) veřejných vysokých škol mají vstup 
na seminář zdarma.

Při prezentaci prosíme předložit potvrzení o převodu poplatku na účet TMB. Potvrzení o zaplacení 
poplatku za seminář bude účastníkům předáno při prezentaci.

Poplatek za seminář zahrnuje malé občerstvení po celou dobu konání semináře a společenský večer 
v Technickém muzeu v Brně. 

Náklady spojené s účastí na semináři, zejména cestovné a ubytování, si hradí účastníci sami.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

25. října 
10:00 zahájení semináře
10:15-11:45 první blok přihlášených příspěvků a diskuse
11:45-13:15 přestávka na oběd
13:15-14:45 druhý blok přihlášených příspěvků včetně diskuse
15:15-17:00 třetí blok přihlášených příspěvků včetně diskuse
18:30-22:30 společenský večer v prostorách Technického muzea v Brně

26. října
9:00-10:30 čtvrtý blok přihlášených příspěvků včetně diskuse
11:00-12:45 pátý blok přihlášených příspěvků včetně závěrečné diskuse
13:00 ukončení konference

Vybrané příspěvky budou publikovány v recenzované kolektivní monografii. Podrobné informace 
o úpravě příspěvků najdete v Pokynech pro autory, které budou všem přednášejícím včas zaslány. 
Konečný termín pro odevzdání příspěvků v písemné formě určené k publikaci je předběžně stanoven 
na 31. března 2017.

Těšíme se na setkání v Brně.

Organizační výbor:

Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D., Technické muzeum v Brně

Doc. PhDr. František Čapka, CSc., Ped F MU v Brně




