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Všeobecné informace
Místo konání: Filozofická fakulta UJEP, Pasteurova 3571/13, 400 96 Ústí nad Labem
Datum konání: 26. – 27. 6. 2015

Předběžný harmonogram:

25. 6. 2015

18:00 neformální setkání

26. 6. 2015

10:00 slavnostní zahájení a plenární zasedání
odpoledne jednání v sekcích
18:00 společenský večer

27. 6. 2015

dopoledne jednání v sekcích
14:00 plenární sekce, zakončení

Jednací jazyky: čeština, slovenština, angličtina, němčina (bez tlumočení)
Konferenční poplatky: informace bude následovat později

Informace o vědeckém programu (Call for papers)
Dějiny medicíny, farmacie a veterinární medicíny, podobně jako dějiny ostatních oblastí věd
nebo techniky, se pohybují tradičně mezi dvěma světy – vlastními obory, tedy disciplínami
v našem případě biomedicínskými, na jedné straně a historiografií na straně druhé. Ať již
k dějinám medicíny, farmacie nebo veterinární medicíny přistupovali lékaři, farmaceuti nebo
veterináři se zájmem o minulost svých oborů, nebo profesionální historikové, studující tyto
segmenty společenského vývoje v určitém historickém období či regionu, setkávali se
původně kdesi na půl cesty a výsledkem bývaly obvykle pouhé (což není výtka) událostní
dějiny, zpravidla sledující vítězné tažení pokroku provázející úsilí velkých vědců a bojovníků
se smrtícími chorobami. Teprve během druhé poloviny 20. století byly dějiny medicíny,
farmacie a veterinární medicíny obohaceny o přístupy, témata a tázání nejprve sociálních a
posléze kulturních dějin (v případě sociálních dějin medicíny to byla výrazná zásluha mj.
sociální medicíny a lékařské sociologie) a staly se plodným a atraktivním badatelským polem
také pro „plnohodnotné“ historiky. Boom nejnovějších teoretických a metodologických
inovací přelomu 20. a 21. století, který zasáhl s malým zpožděním i českou historiografii a
s ní příbuzné společenské a humanitní vědy (za všechny jmenujme alespoň antropologii
s různými přívlastky), učinil témata z dějin medicíny, farmacie a veterinární medicíny ještě
atraktivnější. Historikové a historičky si začali své teorie a metodologické přístupy velmi
často ověřovat právě na těchto tématech. Biomoc, medikalizace, profesionalizace, ale také
třeba vyloučení, jinakost, tělo nebo gender se staly pojmy a nosnými koncepty v dějinách
našich disciplín a také novým trendem, stále viditelnějším mimo dosavadní obvyklá centra
bádání a diskusí o dějinách medicíny, farmacie a veterinární medicíny.
Organizátoři nadcházejícího tradičního česko-slovenského sympózia se proto rozhodli oslovit
tentokrát nejenom stálý okruh našich spolupracovníků, ale též představitele oněch nových
směrů bádání v oblastech, které jsme dosud trochu zaslepeně považovali za převážně svou
doménu. Jako hlavní téma navrhují Teorie, metodologie a prameny v dějinách medicíny,
farmacie a veterinární medicíny. Uvítají proto příspěvky, které budou buďto informovat o
nových trendech a přístupech nebo které svá témata zkoumají právě s využitím těchto teorií,
metod, přístupů a konceptů nebo s nových či novým způsobem nahlížených pramenů.
Časové rozvržení sympózia a snaha zaměřit se na hlavní téma znamená, že tentokrát nebudou
moci být do programu přijaty všechny navržené příspěvky a abstrakty budou velmi pečlivě
posuzovány členy vědeckého výboru a dalšími spolupracovníky (každý dvěma nezávislými
hodnotiteli).

Termíny a parametry abstraktů a příspěvků
Abstrakt v rozsahu maximálně 500 slov (včetně názvu, jména autora a klíčových slov)
očekáváme nejpozději do 28. 2. 2015 na adrese david.tomicek@ujep.cz
Vyrozumění o přijetí příspěvku do programu sympózia bude autorům zasláno do 30. 4. 2015.
Definitivní program sympózia bude rozeslán elektronicky do 31. 5. 2015, v tištěné podobě
bude k dispozici při registraci na místě.
Rozsah příspěvků: maximálně 15 minut + 5 minut na diskusi (bude odměřováno
časoměřičem).
Publikace příspěvků: organizátoři předběžně zvažují možnost publikace formou
supplementu odborného časopisu (bude upřesněno).

Praktické informace

Ubytování: v areálu UJEP nebo podle vlastního výběru – bude upřesněno
Stravování: v areálu UJEP nebo podle vlastního výběru – bude upřesněno
Společenský večer: v areálu UJEP – bude upřesněno

Kontaktní adresa

Mgr. David Tomíček, PhD.
david.tomicek@ujep.cz

Sdělte prosím na uvedenou e-mailovou adresu, zda o účasti na sympóziu uvažujete.
Následně Vám bude zaslán druhý oběžník s praktickými informacemi a formulářem
přihlášky.

