
věda a technika v českých 
zemích mezi světovými válkami

1. 
r 
e 
p 
u 
b 
l 
i 
k 
a

Národní technické muzeum ve spolupráci se Společností pro dějiny věd a techniky ČR Vás srdečně zve na konferenci Věda a technika 
v českých zemích mezi světovými válkami, která navazuje na odborná setkání zabývající se vědou a technikou v českých zemích za 2. světové 
války (2008), mezi lety 1945 a 1960 (2009), v šedesátých letech 20. století (2010) a v období od normalizace po transformaci (2011).

Kontakt: 
milos.horejs@ntm.cz

datum konání 
konference 

1. – 2. října 2013

Přednáškový sál  
Národního  
technického  
muzea,  
Kostelní 42,  
Praha 7

Přihlášky  
do 30. 4. 2013

Informace  
na www.ntm.cz



Vznik Československa v roce 1918 znamenal pro život v českých zemích daleko-
sáhlé změny, které se nevyhnuly ani oblasti vědy a techniky. V průběhu dva-
ceti let existence samostatného státu prošly československá věda a technika, 
stejně tak jako československý průmysl, progresivním vývojem, kterému se 
však nevyhnuly dílčí zvraty ani hluboké krize. Cílem připravované konfe-
rence je proto přinést další poznatky z vývoje vědy, techniky a průmyslu ve 
sledovaném období. 

Setkání by se mělo členit do tří hlavních tematických bloků. V prvním z nich bude dán prostor jednak společenským 
a hospodářským dopadům vývoje vědy a techniky, jednak osudům českých vědců a techniků. Ve druhém bloku se počítá 
s příspěvky vztahujícími se k vývoji v jednotlivých technických oborech a průmyslových odvětvích (strojírenství, ener-
getika, železářství, spotřební průmysl, potravinářský průmysl, elektrotechnika, doprava, stavitelství ad.), prostor 

by měl být vyhrazen i dění v přírodních vědách a ve výzkumnictví. 
Třetí blok bude věnován průmyslovému dědictví, movitému i nemo-
vitému, které pochází z meziválečného období.

V případě zájmu zašlete prosím přiloženou přihlášku nejpozději 
do 30. dubna 2013 na kontaktní adresu: milos.horejs@ntm.c z 
nebo poštou na adresu: Národní technické muzeum, Oddělení 
dějin vědy a techniky, Kostelní 42, 170 78, Praha 7.

V případě, že máte zájem o přednesení referátu, vyplňte v přihlášce rovněž název 
a anotaci svého příspěvku. Organizátoři si vyhrazují právo provést výběr konfe-
renčních příspěvků. Délka příspěvků je stanovena na 20 min, vybrané příspěvky 
budou publikovány. V průběhu konference bude pro účastníky zajištěno drobné 
občerstvení. Cestovní a další náklady si hradí účastníci nebo jejich pracoviště. Ve-
lice rádi bychom dali prostor mladým badatelům v rámci jejich magisterského/
doktorandského studia.

Účastnický poplatek 150,- Kč (přednášející zdarma), studenti, důchodci a členové AMG 50,- Kč. Informace též na www.ntm.cz.

NAVRHOVANÉ TEMATICKÉ OKRUHY:
I. tematický blok: Věda, technika a společnost
•  Význam vývoje vědy a techniky pro hospodářský a společenský vývoj
•  Mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a techniky a její rozvoj 
•  Významné osobnosti vědy a techniky

II. tematický blok: Oborové sekce
•  Průmyslová odvětví a jejich vývoj
•  Přírodní vědy a výzkumnictví
III. tematický blok: Průmyslové dědictví


