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V Praze, 7. 10. 2021

POZVÁNKA
na volební členskou schůzi Společnosti pro dějiny věd a techniky
spojenou s tradičním předáváním Ceny Zdeňka Horského
za nejlepší kvalifikační práci s tématikou dějin věd, techniky a vzdělanosti
Vážená kolegyně, vážený kolego,
zvu Vás jménem předsedy SDVT prof. PhDr. Petra Svobodného, Ph.D. na volební
členskou schůzi SDVT, která se koná

ve čtvrtek 11. listopadu 2021 v 15:00 v Malé aule Karolina
(Rektorát Univerzity Karlovy, Ovocný trh 5, Praha 1)

Půjde o volební schůzi. Volí se členové výboru a členové revizní a kontrolní
komise pro období 2021-2025 (součástí pozvánky jsou kandidátní listiny).
Volba proběhne korespondenčně.
Pokyny ke korespondenční volbě (k níž potřebujete 2 obálky), prosím
a/ zakroužkujte čísla kandidátů (maximálně 9 kandidátů do výboru a max. 3
kandidáty do revizní a kontrolní komise),
b/ vložte obě kandidátní listiny do jedné zcela neoznačené/nepopsané obálky,
kterou zalepte a následně vložte do další obálky, na niž teprve napište nejen
adresáta
Společnost pro dějiny věd a techniky (R. Elner)
Ústav dějin UK a archiv UK
Ovocný trh 5
Praha 1
116 36
ale také odesilatele, tedy Vaše jméno a adresu, abychom věděli, který člen
hlasuje,
c/ obálku odešlete poštou (včas, aby došla na adresu Společnosti nejpozději
10. listopadu) – nebo můžete obálku připravenou dle bodu b/ přinést osobně
přímo na členskou schůzi ve čtvrtek 11. listopadu,
d/ došlé obálky budou rozpečetěny volební komisí během schůze 11. listopadu
a anonymní obálky s hlasy vloženy do volební urny a následně hlasy komisí
sečteny.
e/ k vyhlášení výsledků voleb dojde během schůze, viz dále program schůze
z druhé strany této pozvánky.
ADRESA: OVOCNÝ TRH 5, 116 36 PRAHA 1
E-MAIL: ROMAN.ELNER@RUK.CUNI.CZ
TELEFON: +420 224 491 464, +420 604 469 318
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Program schůze 11. listopadu 2021:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zahájení
Předání Ceny Zdeňka Horského (za rok 2019: 8. ročník a za rok 2020: 9.
roč.)
Krátké přednášky laureátů Jana Musila (CZH za r. 2019) a Šárky
Janotové (CZH za r. 2020)
Volba volební komise
Zprávy o dění ve Společnosti:
Zpráva o činnosti Společnosti
Zpráva o hospodaření Společnosti
Zpráva revizní komise
Zpráva o časopisu Dějiny věd a techniky (DVT)
Schválení zpráv
Různé
Oznámení výsledku volby (personálního složení nově zvoleného výboru a
revizní a kontrolní komise)
Zakončení schůze

Předem Vám děkujeme za zájem o dění ve Společnosti a především za Vaši
aktivní účast při korespondenční volbě kandidátů do orgánů Společnosti. Každý
Váš hlas má smysl a napomůže k vytvoření orgánů Společnosti, které budou
určovat její směřování v dalších letech. Korespondenční volbu (vyžadující Vaši
aktivitu) jsme zvolili jako nejjednodušší a nejlepší variantu pro dnešní dobu (i
s ohledem na stále trvající a přítomnou koronavirovou nákazu). Věříme, že
tuto variantu přijmete s pochopením.
Těšíme se, že se zúčastníte korespondenční volby i že se zúčastníte osobně
schůze 11. listopadu. Ještě jednou Vám děkuji. S pozdravem

Mgr. Roman Elner
výkonný sekretář SDVT
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