VĚDA A TECHNIKA V ČESKÝCH ZEMÍCH V ŠEDESÁTÝCH LETECH 20. STOLETÍ
Oddělení dějin vědy a techniky Národního technického muzea pořádá
ve dnech 7. - 8. prosince 2010 ve spolupráci s Kabinetem dějin vědy
Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR, v.v.i. a Společností pro dějiny věd
a techniky ČR konferenci na téma Věda a technika v českých zemích
v šedesátých letech 20. století, která navazuje na odborná setkání
zabývající se vědou a technikou v českých zemích za 2. světové války
(2008) a v období let 1945 - 1960 (2009).
Šedesátá léta 20. století jsou v dnešní společnosti vnímána jako
doba uvolnění v politice, kultuře i vědě. Z hlediska dějin české vědy
a techniky přináší i tato dekáda minulého století řadu přelomových
momentů v jednotlivých odvětvích, které posunuly českou společnost
na pomyslné přímce pokroku blíž současnosti. Cílem připravované
konference je komplexnější zhodnocení tohoto vývoje a dopadů české
vědy a techniky na společnost v uvedeném období.
Setkání by se mělo členit do třech hlavních tematických bloků.
V prvním z nich bude dán prostor obecným společenským dopadům
vývoje vědy a techniky a problematice osudů českých vědců a techniků
působících v zahraničí. Ve druhém bloku se počítá s příspěvky
vztahujícími se ke změnám v jednotlivých technických oborech
a průmyslových odvětvích (strojírenství, energetika, výpočetní
technika, přenosová technika, elektrotechnika, dopravní technika,
stavitelství, architektura, průmyslový design ad.), další prostor by
měl být vyhrazen i dění v přírodních, společenských a humanitních
vědách, muzejnictví a výzkumnictví. Třetí paralelní sekce bude
příspěvkem k orální historii a v jejím rámci bude vyhrazen prostor
pro vystoupení pamětníků působících v šedesátých letech v české
vědě a technice.
V případě zájmu o účast zašlete přiloženou přihlášku nejpozději do
31. 10. 2010 na kontaktní adresu: michal.novotny@ntm.cz nebo poštou
na adresu: Národní technické muzeum, oddělení dějin vědy a techniky,
Kostelní 42, 170 78, Praha 7. Informace získáte též na www. ntm.cz a
na telefonním čísle: 220 399 267.

Délka diskusních příspěvků je stanovena na 20 minut, vybrané
příspěvky budou publikovány. V průběhu konference bude pro účastníky
zajištěno drobné občerstvení. Cestovní a další náklady si hradí účastníci
nebo jejich pracoviště. Účastnický poplatek je 250 Kč, pro studenty
a důchodce 100 Kč.
Podrobné pokyny týkající se zpracování příspěvků, dopravního spojení
a možností ubytování budou účastníkům včas zaslány v průběhu října.
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TEMATICKÉ ČLENĚNÍ KONFERENCE:
I. tematický blok: Věda a technika a společnost
• Význam vývoje vědy a techniky pro hospodářský a společenský vývoj
• Čeští vědci a technici v zahraničí – mezi stáží, exilem a emigrací
• Mezinárodní spolupráce a její rozvoj v oblasti vědy a techniky
II. tematický blok: Oborové sekce
• Průmyslová odvětví a jejich výroba
• Přírodní vědy a výzkumnictví
• Společenské a humanitní vědy, archivnictví a muzejnictví
III. tematický blok: Pamětnická sekce

