Mezioborové aktivity NTC ZČU
Vás zvou na

11. ročník Výjezdního interdisciplinárního semináře v Nečtinech

Masarykovy
boty
aneb(o) obraz, odraz a odkaz
Masarykovy doby

11.–14. ledna 2010
Další informace na další stránce nebo na na www.ums.zcu.cz.
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Seminář je i letos podporován Jednotou českých matematiků a fyziků a tradičně se koná pod záštitou
rektora ZČU doc. Ing. Josefa Průši, CSc.

Na co se letos ptáme?
• Co nám z Masarykovy doby zbylo? • Jak se proměnila věda a společnost za poslední století? • Jsme opět
na začátku podnětného kvasu jako začátkem 20. století? • Co je po 100 letech ještě stále z Masarykovy
doby aktuální? • Proč právě Masarykovy boty? • Nakolik je pro nás Masaryk živý a nakolik je ikonou? •
Má někde Masaryk nějaké viditelné stopy? • Co znamená pro humanitní vědy téma Masaryk? • Je rozdíl
mezi národním cítěním a češstvím na začátku 20. a 21. století? • Jak se proměnilo školství za posledních
100 let? • Máme stále ještě národní mýty? • Co se stalo s výtvarným uměním a avantgardou ze začátku
století a kde je teď? • Byli Češi na rozcestí a kam došli? • Jsme národ tuláků nebo turistů?

K odpovědím jsme vyzvali či odpovídat přislíbili
• Martina Bečvářová (FD ČVUT) • Václav Cílek (GÚ AV ČR) • Jiří Fiala (FF ZČU) • Miroslav Holeček
(NTC ZČU) • Jiří Kohout (SPVD) • Pavel Kosatík • Zdeněk Lukeš (FA ČVUT) • Zdeněk Mahler
• Bohuslav Neckář (TU Liberec) • Miloslav Petrusek (FSV UK) • Zdeněk Pinc (FHS UK) • Zdena
Popelková • Josef Tomeš (MÚ AV ČR) • Jiřina Šiklová (FF UK) • Karel Vachek (FAMU) a další
Přihlášky, program semináře a další informace naleznete v průběhu prosince na našich webových stránkách

www.ums.zcu.cz.
Přihlášení neodkládejte, kapacita zámku je omezena.
Ubytování i stravování je plně zajištěno přímo na místě. Zájemce lze v pondělí dopravit autobusem
z Plzně do Nečtin a ve čtvrtek zpět z Nečtin do Plzně.
Interdisciplinární seminář je určen všem, kteří nechtějí zůstat pouze v zajetí jedné specializace, těm, kteří
svoji specializaci hledají, a především těm, kteří vědí, že o to ani tolik nejde. . .

A co je pro letošek zcela nového?
• Je možnost podpořit 10 studentů z řad SŠ a VŠ, kterým lze plně uhradit celý pobyt na konferenci.
Výběr bude proveden podle pořadí přihlášek.
• Doktorandi mohou presentovat své odborné postery a tak přispět aktivní účastí na konferenci.
Podmínkou je schopnost srozumitelně zprostředkovat svoji práci mezioborovému publiku.
V přihlášce tuto skutečnost uveďte.
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