Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Technické muzeum v Brně ve spolupráci s Veterinární a farmaceutickou
univerzitou Brno, Zdravotnickým muzeem Národní lékařské knihovny v Praze,
Českým farmaceutickým muzeem, střediskem Farmaceutické fakulty v Hradci
Králové a Společností pro dějiny věd a techniky pořádá dvoudenní odborný
seminář na téma.
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Po stopách zdraví a nemoci
člověka a zvířat II.
K historii a současnosti medicíny,
farmacie a veterinárního lékařství
Medicína, farmacie a veterinární lékařství prošly ve svých často společných dějinách dlouhým
vývojem, k němuž patřily jak mnohé významné objevy a výrazné úspěchy, tak nezdary či
ve vybraných obdobích přímo „nepřízeň osudu“, revoluce vědění i nesčetné slepé uličky.
Dějiny poznávání člověka a zvířat jako biologických bytostí byly vždy součástí politického
a společenského vývoje a v jeho rámci i dějin myšlení. Často se také stávalo, že toto poznávání
bylo tímto vývojem ovlivněno a to nejen v pozitivním, tak i v negativním smyslu. Od nesmělých
začátků se medicína, farmacie a veterinární medicína se přitom v průběhu dějin vyprofilovaly
v dynamicky se rozvíjející vědní obory, které v rámci interdisciplinárního přístupu již po několik
desítek let vzájemně spolupracují a otevírají se dalším příbuznými vědním oborům s cílem řešit
nově kladené a často složité vědecké otázky. Historiografie všech tří oborů se snaží postihnout
jak rozmanitost teorie a praxe léčení v jeho historickém kontextu, tak dějiny vědění.
Právě dosavadní vývoj medicíny, farmacie a veterinárního lékařství je opět náplní dvoudenního
odborného semináře o dějinách těchto vědních oborů. Seminář je již druhou odbornou akcí
tohoto typu na půdě Technického muzea v Brně. Po loňském kladném ohlasu prvního ročníku
z řad odborné veřejnosti se pomalu daří naplňovat původní myšlenku, že by se tato akce
mohla stát dlouhodobějším projektem, jehož výstupem by byly pravidelné odborné semináře
na různá témata z oblasti historie a současnosti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství.
Letošní ročník semináře je opět zaměřen všeobecně a tematicky rozdělen do několika sekcí
s bloky přednášek. Cílem semináře je především umožnit setkání odborníků, kteří se uvedenou
problematikou již léta intenzivně zabývají, ale rovněž zájemců z řad odborné veřejnosti, kteří
do této oblasti „zabrousili“ v rámci jiného vědního oboru, kteří spravují v rámci své muzejní
činnosti sbírkový fond, týkající se medicíny, farmacie a veterinárního lékařství, používají
uchované sbírkové předměty a archivní prameny při realizaci výstavních a výukových projektů
a expozic a dále umožnit předání a získání nových a prohloubení stávajících poznatků
z dějin oborů medicíny a farmacie. Jednotlivé přednáškové bloky budou zakončeny následnou
diskusí a vzájemnými konzultacemi. Záměrem organizátorů je snaha, aby při setkání odborníků
z řady specializací a vědních oborů vyniklo interdisciplinární zaměření semináře.
PŘEDPOKLÁDANÉ BLOKY PŘEDNÁŠEK SEMINÁŘE:
Muzeum jako objekt prezentace a uchování paměti historie a současnosti medicíny, farmacie
a veterinárního lékařství (realizované a připravované výstavní a výukové projekty, stálé
expozice, sbírkové fondy, spolupráce s dalšími muzejními a ostatními institucemi v České
republice a dalších zemích)
Průmysl a technika v minulosti a dnes (dějiny firem a podniků, výroba nástrojů, přístrojové
techniky a zařízení, technologie výroby, významné a zapomenuté projekty)
Architektura ve službách zdravotnictví (architektonické projekty a vlastní realizace, dějiny
soukromých sanatorií a ústavů a veřejných léčebných institucí
Varia – z dějin vědních oborů (lidové léčitelství versus profesionální zdravotnická a veterinární
péče, farmacie a její historický vývoj, významné i zapomenuté objevy, politika a vědní obory,
spolupráce s ostatními vědními obory, z dějin lázeňské a ošetřovatelské péče a záchranné
služby, významné a zapomenuté osobnosti v dějinách medicíny, farmacie a veterinárního
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lékařství, střední a vysoké školství – výukové programy a metody vzdělávání, sbírky, pomůcky,
modely ad. užívané ve výuce, dějiny jednotlivých vzdělávacích ústavů)
Historiografie (základy historické práce, metodologie výzkumu, historiografie vědních oborů)
POKYNY PRO AUTORY PŘÍSPĚVKŮ A POSTERŮ
Předpokládaná délka jednotlivých odborných příspěvků je 20 minut. Přednášející mohou svůj
příspěvek doplnit powerpointovou obrazovou prezentací, přičemž formu prezentace a užité
technické zařízení je nutné vyznačit v přihlášce.
Program semináře bude vycházet ze struktury přihlášených příspěvků a organizátoři si
vyhrazují právo na změnu jeho programu. Z technických a organizačních důvodů je maximální
počet přednášek stanoven na 25. Ostatní přihlášení přednášející mají možnost svůj příspěvek
poskytnout k otištění v odborné publikaci.
Prezentace příspěvků bude možná i pomocí posterů, formu prezentace je nutné vyznačit
v přihlášce. Rozsah příspěvku je nutné přizpůsobit možnostem panelů – rozměr panelů pro
postery je 2075 x 964 mm. Posterová prezentace bude po celou dobu konání semináře umístěna
v předsálí přednáškového sálu.
Přednesené i nepřednesené příspěvky budou publikovány v odborné publikaci, přičemž text
přednášky ve formátu doc. nebo rtf. doplněný o obrazovou přílohu v rozlišení alespoň 300
dpi ve formátu JPG, TIFF nebo GIF je nutné zaslat poštou či e-mailem na kontaktní adresu
hlavního organizátora semináře nejpozději do 30. listopadu 2012. Podrobné informace
o úpravě příspěvků najdete v Pokynech pro autory, které budou všem přednášejícím včas
zaslány.
Uzávěrka přihlášek pro přednášející je 21. srpna 2012.
Přihlášky přednášek zasílejte na níže uvedenou adresu:
Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D.
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole
E-mail: slabotinsky@technicalmuseum.cz
Telefon: 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 a 13 (směr Technologický park), zastávka
Technické muzeum. Pokud pojedete osobním vozidlem, je možné po předchozí domluvě na
vrátnici (tel. č.: 541 421 411) parkovat v uzavřeném areálu muzea.
Uzávěrka přihlášek účastníků bez příspěvku je 4. září 2012. Po uzávěrce přihlášek bude všem
účastníkům zaslán elektronickou poštou program semináře a zároveň bude přístupný na
webových stránkách TMB.
KONFERENČNÍ POPLATEK:
300,- – přednášející
500,- Kč / osoba – platba převodem na účet Technického muzea v Brně, číslo účtu:
9035621/0100 (KB Brno), variabilní symbol: 1109, zpráva pro příjemce: Vaše jméno + název
instituce (v tomto pořadí)
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600,- Kč / osoba – platba v hotovosti v první den konání semináře (při prezentaci)
zdarma – studenti denního studia
Preferujeme platbu převodem na účet TMB. Při prezentaci prosíme předložit potvrzení
o převodu poplatku na účet TMB. Potvrzení o zaplacení konferenčního poplatku bude
účastníkům předáno při prezentaci.
Účastníci ze Slovenska uhradí konferenční poplatek převodem na účet TMB nebo v hotovosti
při prezentaci první den konání semináře.
Pokyny pro převod na účet ze zahraničí:
Adresa:
Komerční banka
Nám. Svobody 21
631 31 Brno
IBAN: CZ 27 0100 0000 0000 09035621
BIC: KOMBCZPPXXX
Z konferenčního poplatku bude hrazeno malé občerstvení po celou dobu konání semináře
a zabezpečení společenského večera v Technickém muzeu v Brně. Po skončení semináře se
pro zájemce uskuteční komentovaná prohlídka areálu kampusu Veterinární a farmaceutické
fakulty Brno.
CESTOVNÉ, UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ (kromě drobného občerstvení v rámci semináře a rautu
v rámci společenského večera) SI HRADÍ ÚČASTNÍCI SAMI.
Kontaktní adresa pro zasílání přihlášek:
Mgr. Radek Slabotínský, Ph.D.
Technické muzeum v Brně
Purkyňova 105, 612 00 Brno – Královo Pole
E-mail: slabotinsky@technicalmuseum.cz
Telefon: 541 421 420, 603 769 118, 541 421 411 (vrátnice muzea)
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