Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Národní technické muzeum si Vás dovoluje pozvat na mezinárodní
konferenci konanou k připomenutí 200 let od úmrtí významné,
nicméně poněkud pozapomenuté postavy českých a rakouských dějin.
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Joseph Hardtmuth
Konference je zaměřena na osobu Josepha Hardtmutha, jenž svými stavbami a krajinnými prvky ozdobil řadu míst nejen na
území České republiky, ale i v zahraničí, během svého působení
v liechtensteinských službách.
Hardtmuth však proslul i jako
vynálezce a zejména podnikatel, který stál u zrodu tužkařského impéria, které v následujícím století svým významem
přesáhlo hranice tehdejší monarchie a získalo si světovou proslulost, a jehož tradice pokračuje až do
dnešních dnů.

Tematické bloky:
JOSEPH HARDTMUTH: ARCHITEKT
Zaměřeno na dochované i nedochované architektonické a krajinné
prvky, které Hardtmuth vytvořil nejen na území České republiky, ale
i v zahraničí, či které vznikly později na základě jeho návrhů.
JOSEPH HARDTMUTH: VYNÁLEZCE
Prostor pro příspěvky na téma vynálezů, které výrazně přispěly k pokroku ve své době, a to jak v oblasti architektury, tak výroby grafitu.

Odborní garanti konference:
Mgr. Karel Ksandr
NTM Praha (Generální ředitel)
Ing. Přemysl Krejčiřík, Ph.D.
ZF Lednice – MENDELU Brno
Organizační garanti konference:
Mgr. Hana Králová, Ph.D.
NTM Praha
(Hana.Kralova@ntm.cz)
ThDr. Mgr. Šárka Steinová, ThD.
NAČR Praha (Sarka.Steinova@nacr.cz)

JOSEPH HARDTMUTH: PODNIKATEL
Největší proslulost mu vyneslo založení firmy na výrobu tužek, která
za jeho následovníků dosáhla významného úspěchu a přetrvala až do
dnešních dnů. Příspěvky zaměřující se na podnikatelské začátky, důvody vzniku a zejména finanční otázku spojenou se založením vlastní
firmy.
LIECHTENSTEINOVÉ
Zmapování vztahů Josepha Hardtmutha s knížaty z Liechtensteinu
(Aloisem I. a Janem I.) a všeobecně otázka stavitelských aktivit Liechtensteinů s přihlédnutím k lednicko-valtickému areálu.
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Organizační pokyny:
Konference se bude konat v prostorách Multifunkčního centra v Lednici (Zámek 2, 691 44
Lednice).
Ubytování a stravování si každý účastník
hradí sám. Pořadatelé konference doporučí ubytovací kapacity přihlášeným
přispěvovatelům i účastníkům dle domluvy.
Konferenční poplatek 800,– Kč/30 € pro
účastníky a zahrnuje občerstvení během
konference a účast na společenském večeru. Snížené vstupné pro studenty/důchodce
200,– Kč/8 € (Toto vstupné nezahrnuje účast na
společenském večeru. Příplatek činí 250,– Kč/10 €).
Pro ostatní účastníky poplatek činí 400,– Kč/15 € (Toto
vstupné nezahrnuje účast na společenském večeru). Lze jej
uhradit na účet: 34337111/0100. Uveďte variabilní symbol 15092016 a Vaše jméno a příjmení do textové zprávy pro příjemce. Poplatek bude možno uhradit i na
místě před zahájením konference.

Odborní a organizační garanti konference si nechávají
právo rozhodnout o definitivním zařazení příspěvku do programu konference a sborníku. Zařazení/nezařazení Vašeho příspěvku potvrdíme
na Vámi uvedený e-mailový kontakt.
Případné změny, či doplnění informací budou všem účastníkům zaslány v dostatečném časovém předstihu.
Přihlášky a příspěvky na konferenci posílejte
na adresu Hana.Kralova@ntm.cz. Bližší informace o konečném programu, technických
možnostech prezentace a dalších organizačních
záležitostech budou součástí následné elektronické korespondence s přihlášenými účastníky.

Předběžný program konference:

V případě neúčasti se konferenční poplatek nevrací, je možné poslat náhradníka.

15. 9. 2016
09:00 – zahájení konference
09:30 − 12:00 první blok přednášek
12:00 − 13:30 přestávka, občerstvení
13:30 − 15:00 druhý blok přednášek
15:00 − 15:30 přestávka, občerstvení
15:30 − 17:00 třetí blok přednášek
17:30 – společenský večer spojený s rautem

Autoři pošlou do 30. 6. 2016 cca 15 řádků (max.) anotace příspěvku. Od organizátorů dostanou technický pokyn na zpracování příspěvků. Příspěvky je třeba poslat do 15. 8. 2016 tak, aby byly příspěvky k dispozici pro překlad. Anotaci zašlete
na adresu Sarka.Steinova@nacr.cz.

16. 9. 2016
09:00 − 12:00 první blok přednášek
12:00 − 13:30 přestávka, občerstvení
13:30 − 15:30 druhý blok přednášek, zakončení konference

Příspěvky z konference budou zařazeny do připravovaného sborníku.

Maximální délka prezentace je 15 minut.
Příspěvky mohou být proneseny v českém, německém a anglickém jazyce.
Tlumočení bude zajištěno.

Konferenční poplatek neplatí pro přihlášené přispěvatele konference.
Počet příspěvků je omezený, proto přihlášky posílejte včas.

Pořadí jednotlivých tematických bloků bude upřesněno dle zaslaných příspěvků.

