KONFERENCE ŠKOLA A VELKÁ VÁLKA
13. a 14. KVĚTNA 2014
MUZEUM KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
HORNÍ NÁMĚSTÍ 1, ZÁMEK

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY BEZ PŘÍSPĚVKU

Konference Škola a Velká válka se zaměří na problematiku českého a slovenského školství v době
1. světové války a těsně po ní. Přiblíží, jak válka ovlivnila školství, život škol, učitelů i žáků. Na konferenci
jsou přihlášeny příspěvky, které se zabývají jak česko-slovenskými vztahy v oblasti školství v průběhu
Velké války, tak i například vývojem Zemského ústředního spolku jednot učitelských během války,
cenzurou školních knihoven, vzděláváním budoucích učitelů, evangelickým školstvím, obrazem války ve
školních kronikách, ale i vývojem jednotlivých škol a učitelských osobností.

Konferenční poplatek pro účastníky bez příspěvku, splatný při prezenci, činí 300 Kč. V ceně poplatku je
zahrnuto občerstvení během konference, vstup do výstavních a expozičních prostor Muzea Komenského
v Přerově a vstup na večerní společenské posezení.
Ubytování si zajišťuje každý účastník sám, může si vybrat z doporučených, ale i z řady dalších ubytovacích
zařízení, která jsou ve městě Přerově k dispozici.
Konference se bude konat na Horním náměstí, v přerovském zámku, kde jsou expoziční a výstavní sály
Muzea Komenského v Přerově. Od vlakového i autobusového nádraží je muzeum vzdálené zhruba 20 minut
chůze, dojezd autobusy městské hromadné dopravy je nejblíže k Městskému domu na náměstí T. G.
Masaryka, odtud 5 minut chůze. Parkování osobních automobilů je možné přímo na Horním náměstí, v době
od 8.00 do 18.00 hodin je zpoplatněno.

Prosíme Vás, abyste do 30. dubna potvrdili svou účast nebo neúčast na společenském posezení (13. května,
19.30 – 00.00, Horní náměstí 31, Korvínský dům). Podáváno bude občerstvení formou švédských stolů
(studená kuchyně).

V případě zrušení účasti na konferenci Vás žádáme, abyste neprodleně informovali hlavního organizátora
akce Mgr. Lubora Maloně (tel.: 724 947 542, e-mail: malon@prerovmuzeum.cz).

Bližší informace ke konferenci budou průběžně vkládány na webové stránky muzea:
http://www.prerovmuzeum.cz/muzeum-komenskeho-v-prerove/vyzkum-a-knihovny/konference/konferenceskola-a-velka-valka

