
   
 

 

      

 

 
 

Památková věda:  Interdisciplinarita, internacionalita a infrastruktury 
 

7. – 8. listopadu 2022 
 
 
Ústav teoretické a aplikované mechaniky Akademie věd ČR a Masarykova univerzita Brno 
si Vás dovolují pozvat na sympozium „Památková věda:  Interdisciplinarita, internacionalita 
a infrastruktury / Heritage Science: Interdisciplinarity, Internationality and Infrastructures“. 
Akce se koná v rámci českého předsednictví Rady Evropské unie. 
 
V posledních dvou desetiletích se památková věda (Heritage Science) zformovala do 
samostatné vědecké disciplíny spojující humanitní, sociální, přírodní a technické vědy. 
Dvoudenní sympozium si klade za cíl demonstrovat potenciál památkové vědy při řešení 
současných sociálních, kulturních, ekonomických, politických a ekologických výzev. Zároveň 
chce také ukázat možnosti evropské spolupráce v této oblasti výzkumu. 
 
Sympozium během dvou dnů představí památkově vědu v její rozmanitosti a přesto jednotě, 
od regionální až po evropskou i globální působnost. Zvláštní důraz bude věnován roli 
výzkumných infrastruktur v oblasti památkové vědy, neboť výzkumné infrastruktury spadají 
pod jednu z programových priorit českého předsednictví. Tato akce navazuje na sympozium 
„Heritage for the Future, Science for Heritage: A European Adventure for Research and 
Innovation“, které se konalo během francouzského předsednictví Rady Evropské unie v 
březnu 2022 v Louvru. 
 
Akce se zaměří na tato témata: 

 Heritage Science: spolupráce různých vědních oborů 

 Heritage Science: spolupráce na regionální a nadnárodní úrovni 

 Heritage Science: úloha výzkumných infrastruktur 
 
Sympozium je pořádáno za podpory Akademie věd ČR a pod záštitou Kraje Vysočina. 
Bude se konat v Telči v Univerzitním centru Telč Masarykovy univerzity. 
 
Jednacím jazykem je čeština a angličtina. 
 
Aktuální informace a přihlašovací formulář: http://www.itam.cas.cz/HS2022 
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Důležité termíny 
Přihlašování     do 30. září 2022 
Zveřejnění detailního programu  10. října 2022 
Konání akce     7. – 8. listopadu 2022 
 
 
Předběžný program 
Místo konání: Univerzitní centrum Telč MUNI, Náměstí Zachariáše z Hradce 2, Telč 
 
Pondělí 7. listopadu 2022 
 
13:30 – 14:00 Registrace 
 
14:00 – 14:30 Slavnostní zahájení 
 
14:30 – 16:00 Plenární jednání 1 
 
16:00 – 16:30  Přestávka s kávou 
 
16:30 – 18:00  Plenární jednání 2 
 
19:00  Společenský večer s večeří 
 
Úterý 8. listopadu 2022 
 
09:00 – 10:30 Plenární jednání 3 
 
10:30 – 11:00  Přestávka s kávou 
 
11:00 – 12:30  Plenární jednání 4 
 
12:30 – 14:00 Oběd 
 
14:00 – 15:00 Závěr 
 
 
 
Kontakt: Jakub Novotný (ÚTAM AV ČR) novotny@itam.cas.cz 
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