Konference Od hliněné destičky k tabletu: kultura psaní v dějinách
Ústav historických věd Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ve spolupráci s Východočeským
muzeem v Pardubicích si Vás dovolují pozvat na mezioborovou konferenci s názvem „Od hliněné
destičky k tabletu: kultura psaní v dějinách“, která se uskuteční ve dnech 12. a 13. listopadu 2014
v reprezentativních prostorách pardubického zámku. Termín konference byl stanoven v souladu
s konáním stejnojmenné výstavy, která bude v Kaňkově sále pardubického zámku přístupná
od 31. října 2014 do 22. února 2015.
Písmo představuje odpradávna prostředek k zaznamenávání, uchovávání a předávání jazyka jakožto elementární složky kultury jednotlivých národů. V průběhu dějin se však výrazně proměnila
jeho forma i způsoby záznamu, které šly ruku v ruce s postupnou modernizací lidské společnosti.
Zejména vlivem osvícenství přestávala být znalost čtení a psaní výsadou jen některých společenských vrstev, výrazné zvýšení gramotnosti se dotklo i nižších sociálních skupin obyvatelstva.
Zcela nový trend v chápání rukopisné kultury nastolil vědeckotechnický pokrok 19. a 20. století, který lidstvu přinesl vynálezy jako psací stroj, plnící či kuličkové pero a nakonec i dotykovou obrazovku.
Psaní tak přestalo být „pouhým“ zaznamenáváním informací a nutným komunikačním nástrojem,
ale stalo se skrze zmíněné prostředky součástí marketingu, designu a životního stylu obecně.
Organizátoři konference uvítají zejména příspěvky orientované na problematiku rukopisné kultury
bez ohledu na časové vymezení. Hlavní tematické okruhy konference jsou následující:
I.
II.
III.
IV.

Vývoj písma a písemné kultury od nejstarších dob
Možnosti a metody výzkumu písemné kultury
Rukopisné dokumenty jako pramen historického poznání
Psací látky a prostředky v kontextu vědeckotechnického pokroku

Prosíme případné referující o zaslání přihlášky společně s názvem příspěvku a krátkou anotací
(max. 1800 znaků) na níže uvedenou e-mailovou adresu nejpozději do 30. června 2014. Délka referátů je stanovena na max. 20 minut. Pořadatelé si vyhrazují právo na výběr příspěvků, který bude
proveden do 31. července; bezprostředně poté budou referující vyrozuměni e-mailem. Termín pro podání
přihlášky v případě dalších (pasivních) účastníků konference je 30. září 2014.
Program konference bude sestaven v průběhu září 2014. Přednesené příspěvky budou v případě
kladného výsledku recenzního řízení v písemné podobě publikovány v průběhu roku 2015.

Konferenční poplatek ve výši 200,- Kč bude vybírán na místě při registraci účastníků.
Kontaktní osoba: PhDr. Ladislav Nekvapil, e-mail: nekvapil@vcm.cz, tel.: 773 819 043
Aktuální organizační informace k připravované konferenci naleznete na webových stránkách
http://uhv.upce.cz/cs/konference-2014/.

