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LEDEN

K L U B U S P O L E Č E N S K Ý C H V Ě D, Z . S.

číslo 35 (81)

KLUBU

leden-březen

Všechny akce KSV, není-li uvedeno jinak,
se konají v budově Politických vězňů 9,
Praha 1, místnost je upřesněna na
pozvánce:

2018

REGIONÁLNÍ SKUPINA KSV, z.s.
BRNO
Akce regionální skupiny Brno se
konají v Klubu zastupitelů Brno,
Mečová 5.

7. února – středa 17:00
K ODKAZU ÚNORA 1948
Panelová diskuse
Řídí: RNDr. Václav Exner, CSc.
místnost č. 153

Informace o činnosti budou aktualizovány na FB profilu reg. skupiny:
https://www.facebook.com/Klub
SpolecenskychVedBrno

28. února – středa 17:00
KOMUNISTICKÝ MANIFEST PRO
21. STOLETÍ
Přednáška s diskusí
Přednáší: PhDr. František Neužil
místnost č. 153

Texty některých přednášek KSV a
jejich videozáznamy můžete nalézt
na Fóru společenských věd
http://forum.klubspolved.cz/

21. března – středa 17:00
ZDROJE STÁTNÍHO ROZPOČTU
A ŘÍZENÍ JEJICH VÝDAJŮ
Přednáška s diskusí
Přednáší: Mgr. Ing. Ladislav
Šafránek, CSc., MBA
místnost č. 76
Další témata přednášek budou
upřesněna.

AKTUÁLNÍ ČINNOST
BUDE VYCHÁZET SBORNÍK TEXTŮ
z vědeckého
semináře
KSV
o
DIALEKTICKÉM
MATERIALISMU,
který se konal v únoru 2017.

MEZINÁRODNÍ
STUDIE „MAPOVÁNÍ LEVICE
V EVROPĚ˝,
BUDE

VYCHÁZET

připravená výzkumným týmem za účasti
výzkumníků KSV.

SEKCE REGIONÁLNÍCH DĚJIN
Videozáznam z odborného semináře
KSV Brno na téma
SOCIALISMUS NEBO BARBARSTVÍ
naleznete na:
https://youtu.be/cvBXWoNPcXI

VYCHÁZÍ Sborník z příspěvků
II.
celostátní
konference
k regionálním dějinám.
Aktuálně je vydán Buletin č. 4
sekce regionálních dějin.

V regionech je navázána spolupráce se sto spolupracovníky
sekce, kteří se podílí na její práci.
11.11.2017 proběhla v Praze
Celostátní pracovní porada
badatelů a spolupracovníků
sekce regionálních dějin KSV.

Činnost technické pracovní skupiny bude
zaměřena na zajišťování prostředků
zvukové a obrazové techniky, na
zpracování záznamů, jejich distribuci a
na archivaci.
Výbor KSV se obrací na všechny
členy Klubu, kteří by měli zájem a
podmínky pro práci v některé
pracovní skupině, aby se urychleně
přihlásili tajemníkovi Odborné rady
na
e-mailové
adrese
gemeo.prag@volny.cz
nebo
na
telefonu 728 124 711.

Předem děkujeme všem členům,
kteří nám pomohou.
Mgr. Jiří Boháček, Dr.
předseda výboru KSV
ORGANIZAČNÍ INFORMACE
Malý koncert ruských písní v interpretaci Jiřího Klapky dal
poradě regionálních historiků slavnostní ráz. (HaNo)

OPAKOVÁNÍ VÝZVY KSV

ČLENSKÉ PŘÍSPĚVKY NA ROK
2018 činí pro všechny členy Klubu
minimálně 50 Kč bez omezení
výše. Příspěvky lze platit hospodářce
na akcích Klubu, poštou na adresu
Klubu nebo na bankovní účet:
183190942, kód banky 0300.

Výbor Klubu společenských věd si vytkl
za úkol výrazně rozšířit vědeckopopularizační činnost.

Děkujeme Všem členům KSV, kteří
uhradili příspěvky za rok 2017.

Tento záměr je spojen se zvýšením
nároků na organizační i technickou
činnost. V tomto smyslu výbor zřizuje
programovou pracovní skupinu pro
vědeckopopularizační
činnost
a
technickou
pracovní
skupinu
pro
zabezpečování
vědeckopopularizační
činnosti.

____________________________
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Programová pracovní skupina bude
rozpracovávat dlouhodobou koncepci
vědeckopopularizační
činnosti
do
krátkodobých plánů a konkrétních akcí,
včetně jejich organizačního zabezpečení.
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