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V Praze dne 20. prosince 2016
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dovolte nám, abychom vás informovali o zahájení příprav na XXIII. mezinárodní kongres historických
věd, který se bude konat v polské Poznani ve dnech 23.-29. srpna 2020, a poprosili Vás též o
spolupráci v rámci těchto příprav.
Český národní komitét historiků, jehož zřizovatelem je Rada pro zahraniční styky Akademie věd
České republiky, byl jako členská organizace Mezinárodního komitétu historických věd (ICHS –
International Committee of Historical Sciences / CISH – Comité International des Sciences
Historiques), osloven vedením tohoto mezinárodního komitétu ke spolupráci na přípravě XXIII.
mezinárodního kongresu historických věd v Poznani.
Všichni členové ICHS/CISH (národní komitéty historiků, přidružené mezinárodní organizace, interní
odborné a specializované komise) byli vyzváni sekretariátem ICHS/CISH v průběhu druhé poloviny
roku 2016, aby v rámci svých národních historických obcí projednaly, připravily a zaslaly své návrhy
k tématům, která by strukturovala program kongresu v Poznani na sekretariát ICHS/CISH, a to do 31.
ledna 2017.
Sekretariát ICHS /CISH zároveň upozornil, že budou přijímány jen ty návrhy kongresových témat,
které budou zaslány prostřednictvím výše uvedených řádných členských organizací ICHS/CISH.
Formát jednotlivých typů zasedání zůstává beze změny v souladu s příslušnými rezolucemi
generálních shromáždění ICSH/CISH.
- 1. Hlavní témata (Major Themes): předpokládá se konání čtyř těchto sekcí, které jsou jednodenním
zasedáním, počet vystupujících by neměl přesáhnout dvanáct osob;
- 2. Joint Sessions (má se konat okolo 30 zasedání): podmínkou je, že jsou svolávána nejméně dvěma
členskými organizacemi ICSH/CISH; JS je půldenním zasedáním (jednací doba se předpokládá tři
hodiny) a počítá se předběžně se šesti vystupujícími referenty;
- 3. Specializovaná témata (Specialized Themes), předpokládá se konání kolem 20 zasedání,
předpokládá se šest až osm vystupujících přispěvatelů, zasedání jsou půldenní (jednací doba je tři
hodiny;
- 4. Kulaté stoly (Round Tables) a Speciální zasedání (Special Sessions - ta nebyla ze strany
CISH/ICHS dosud blíže specifikována, Speciální zasedání nemají ani svoji vlastní přihlašovací
rubriku ve formuláři přihlášky). Předpokládaný počet zasedání Round Tables má být kolem 20.
Kulatý stůl je diskusí o vstupním zásadním referátu vztahujícím se k hlavní otázce této sekce, a který
je zpracován svolavatelem zasedání. Počet účastníků nemá překročit čtyři osoby (organizátor se do
počtu vystupujících nepočítá). Sekce je půldenní a trvá tří hodiny.

Návrhy sekcí musí jasně stanovit, zda se týkají Hlavních témat nebo dalších typů panelů – viz
přiložený formulář přihlášky sekcí.
Sekretariát ICHS/CISH upozorňuje dále, aby byla navrhovaná témata dostatečně rozmanitá a
inovativní, aby se pokud možno dotýkala několika světových regionů, obzvláště, aby hlavní témata
zahrnovala všechna historická časová období. Dále je požadováno, aby kongresové sekce věnovaly
pozornost rovnováze pohlaví a generační proporci při výběru účastníků.
Navrhovatelé sekcí musí poskytnout krátkou anotaci (5000 znaků ve formátu Word) k tématu
zasedání. K tomuto účelu jsou žádáni o vyplnění v příloze připojeného formuláře s jejich kontaktními
informacemi. Je třeba připomenout, že pracovními jazyky ICHS/CISH jsou výhradně angličtina,
francouzština a španělština. Každá členská instituce - tedy v našem případě Český národní komitét
historiků - zašle tyto připravené návrhy sekcí na generální sekretariát ICHS/CISH do 31. ledna 2017.
Poté připraví výběrová komise ICHS/CISH přehledový katalog sestavený ze všech zaslaných návrhů
jednotlivých sekcí pro programu kongresu, respektive ze všech těch návrhů, které splnily podmínky
pro přihlášení. Tento přehled návrhů kongresových panelů bude zveřejněn na webových stránkách:
www.cish.org. K tomuto návrhu se bude možné v určené časové lhůtě vyjádřit prostřednictvím
zástupců členských organizací ICHS/CISH. Poté, s přihlédnutím k těmto reakcím, výbor ICHS/CISH
odpovědný za přípravu kongresového programu vypracuje shrnutí a výběr návrhů. Definitivní program
kongresu v Poznani bude projednán a schválen na Valném shromáždění ICHS/CISH v Moskvě na
konci září 2017. Poté budou výsledky jednání o finální sestavě kongresového programu zveřejněny na
webových stránkách www.cish.org.
Důležitá informace:
Jako přílohu k tomuto dopisu zasíláme též propozice a formulář k přihlášení jednotlivých typů
kongresových panelů, zaslané sekretariátem ICHS/CISH za účelem zahájení přípravy programu
kongresu historických věd v Poznani. Vyplněné formuláře s přihlášenými návrhy na přípravu
vybraného typu kongresového panelu zasílejte prosím Českému národnímu komitétu historiků na
adresy: Petr.Vorel@upce.cz; kocian@usd.cas.cz, a to do 15. ledna 2017.
Na zasedání ČNKH 19. ledna 2017 se Český národní komitét historiků seznámí se zaslanými českými
návrhy. Po projednání českých návrhů budou tyto zaslány prostřednictvím ČNKH na sekretariát
ICHS/CISH k požadovanému termínu - tedy do 31. ledna 2017.
Prosíme proto, zda byste též s těmito propozicemi a termíny seznámili své kolegy na vašich
pracovištích a spolupracujících institucích a oslovili je za účelem možného vypracování návrhů na
pořádání kongresových sekcí pro XXIII. mezinárodní kongres historických věd v Poznani.
Vážené kolegyně a kolegové, velmi se vám omlouváme zároveň za nevelký časový prostor pro
zpracování vašich návrhů. Dispozice k přípravě byly ze strany sekretariátu ICHS/CISH zasílány
během podzimu 2016. Český národní komitét historiků projednal na základě těchto propozic další
postup na svém zasedání 8. prosince 2016.
Děkujeme za pochopení a spolupráci, s přáním úspěšného a ve zdraví prožitého nového roku 2017
a se srdečným pozdravem
Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., v. r.
předseda
Vyřizuje: Jiří Kocian, tajemník
kocian@usd.cas.cz

