Vážení přátelé regionálního bádání,
v roce 2019 si připomínáme 290. výročí od svatořečení svatého Jana Nepomuckého a 300. výročí
od objevení domnělého jazyka svatého Jana Nepomuckého.
Město Nepomuk ve spolupráci se Spolkem Genius loci českého jihozápadu, Spolkem Malostranský
hřbitov, Mikroregionem Nepomucko a Římskokatolickou farností arciděkanstvím Nepomuk se
rozhodly u příležitosti těchto výročí uspořádat XV. regionální konferenci GL pod názvem
Svatý Jan Nepomucký v evropském kulturním kontextu
Konference proběhne v pondělí 13. května 2019 a v úterý 14. května 2019 v prostorách Městského
muzea a galerie Nepomuk, náměstí Augustina Němejce 126, 335 01 Nepomuk.
Program konference bude dvoudenní. V případě příznivých časových možností proběhne zajímavá
exkurze, na večer bude připraven společenský zábavně-vzdělávací program v budově arciděkanství.
Z konference bude během podzimu 2019 vydán tištěný sborník/publikace.
Organizace a technické zabezpečení konference:
V pondělí 13. 5. od 9:00 prezentace účastníků. V 10:00 začátek konference. Vystoupení na
konferenci je limitováno časem 20 minut, přičemž 5 minut z tohoto času by mělo být věnováno
diskuzi. Přednášejícím bude k dispozici ozvučení, počítač a dataprojektor. Tematické spektrum
příspěvků může být široké. Uvítáme pohled z hlediska historiografie, teologie, kunsthistorie,
archeologie, antropologie, literární a hudební vědy a dalších společenských disciplín. V úterý 14. 5.
v případě příznivých časových možností proběhne exkurze. První den konference je zajištěna večeře,
po oba dny je hrazen rovněž teplý oběd a nabídnuto drobné občerstvení a nápoje během konference.
Důležité termíny:
31. 1. 2019 – odeslání přihlášky – 1. termín (v případě příspěvku včetně anotace)
31. 3. 2019 – odeslání přihlášky – 2. termín (v případě příspěvku včetně anotace)
10. 4. 2019 – rozeslání přesného harmonogramu konference
13. – 14. 5. 2019 – konání konference
31. 5. 2019 – odevzdání příspěvku do sborníku/publikace
Konferenční poplatek (splatný na místě):
1. termín
dospělí 500 Kč
důchodci, studenti 300 Kč
pro aktivní členy spolku GL zdarma včetně oběda
2. termín
dospělí 700 Kč
důchodci, studenti 500 Kč
pro aktivní členy spolku GL zdarma včetně oběda

Individuální registrační poplatek zahrnuje registraci účastníka, organizační náklady konference,
sborník/publikaci z konference (pro osoby zastupující organizace ve dvojím vyhotovení), oběd
(hlavní jídlo) a drobné pohoštění.
Své přihlášky posílejte na adresu Kulturní a informační centrum Nepomuk, Nám. Aug. Němejce
63, 335 01 Nepomuk, nebo e-mailem na adresu: muzeum@nepomuk.cz.

Pavel Motejzík, DiS.
Město Nepomuk

Mapa s vyznačením konání místa konference:

PhDr. Marta Ulrychová, Ph.D.
Genius loci českého jihozápadu

Při příjezdu a odjezdu lze využít následujících spojů:
Příjezd ve směru od Plzně:

Odjezd:
Konec konference bude upřesněn do 10. 4. 2019 po stanovení přesného harmonogramu.

Ubytování (každý si zajistí individuálně):
Hotel U Zeleného stromu Nepomuk
náměstí Augustina Němejce 69
335 01 Nepomuk
Tel: +420 725 810 257
E-mail: info@hotelnepomuk.cz
http://www.hotelnepomuk.cz

