
Technické muzeum v Brně ve spolupráci se 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 

PO STOPÁCH ZDRAVÍ A NEMOCI ČLOVĚKA A ZVÍŘAT V.

 15. až 16. září 2015 v Technickém muzeu v Brně / 4. patro / Purkyňova 105 / Brno-Královo Pole
 
 
 K HISTORII A SOUČASNOSTI MEDICÍNY, FARMACIE A VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ

 I. 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)  
 II. Technická řešení v oblasti medicíny, farmacie a veterinárního lékařství (dějiny firem 
  a podniků, výroba nástrojů, přístrojové techniky a zařízení, technologie výroby, architektonické 
  projekty a vlastní realizace, dějiny soukromých sanatorií a ústavů a veřejných léčebných institucí)
 III. Významné i zapomenuté osobnosti v dějinách medicíny, farmacie a veterinárního lékařství
 IV. 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, střední a vysoké školství – výukové programy a metody vzdělávání, školní sbírky, 
  pomůcky, modely ad. užívané ve výuce, dějiny jednotlivých vzdělávacích ústavů, sociální péče)

 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. 
 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.
 Jednotlivé příspěvky budou publikovány v odborné recenzované monografii, 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. dubna 2016. Podrobné informace 
 o úpravě příspěvků najdete v Pokynech pro autory, které budou všem přednášejícím zaslány.
 
 Uzávěrka přihlášek pro přednášející je 28. srpna 2015. 
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 Příjezd do Technického muzea v Brně, Purkyňova 105, Brno – Královo Pole od Hlavního 
 nádraží tramvajovou linkou č. 12 (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 7. září 2015. Po uzávěrce přihlášek bude 
 všem účastníkům zaslán elektronickou poštou program semináře a zároveň bude přístupný 
 na webových stránkách TMB.

 300,- – přednášející
 500,- Kč / osoba – platba převodem na účet Technického muzea v Brně, 
 číslo účtu: 9035621/0100 (KB Brno), variabilní symbol: 1509, 
 zpráva pro příjemce: Vaše jméno + název instituce (v tomto pořadí) 
 600,- Kč / osoba – platba v hotovosti v době konání semináře (při prezentaci)
 zdarma – studenti prezenčního studia na vysokých školách

 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 Slovenské republiky uhradí konferenční poplatek převodem na účet TMB 
 nebo v hotovosti při prezentaci první den konání semináře.

 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. 
 
 CESTOVNÉ, UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ (kromě občerstvení v rámci semináře a rautu 
 v rámci společenského večera) SI HRADÍ ÚČASTNÍCI SAMI.

 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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