KONFERENCE:
Sociální procesy, události a dějinné zlomy pohledem
historické sociologie

Konferenci organizuje:
Pracoviště historické sociologie v rámci Fakulty humanitních
studií, Univerzity Karlovy
Termín konání: 14. - 15. června 2019, 10:00
Místo konání:
budova FHS UK, U Kříže 8, 158 00, Praha – Jinonice, místnost
1036
Konferenční jazyky:
čeština, slovenština, angličtina
VÝZVA K ÚČASTI:
Sociální procesy, události a dějinné zlomy jsou specifické
chvíle v dějinách lidstva a jednotlivých společenstvích, na
které je možno nahlížet z mnoha různých perspektiv.
Historická sociologie nabízí unikátní náhled na
přelomové události, který v sobě skloubí tradiční
sociologickou studii spolu s danou její historickou, časem
a prostorem definovanou sociální realitou. Středobodem
zájmu se tak stávají dlouhodobé sociální procesy spolu
s analýzou rozdílu či naopak podobností v rámci
jednotlivých dějinných období.
Cílem organizátorů konference je nejen poznat různá
pojetí zmíněného tématu, ale také umožnit začínajícím
vědcům prezentovat svoje projekty a výzkumy, které se
zvoleným tématem souvisí. Konference je tedy určena
primárně postgraduálním studentům sociologického a
historického zaměření.
Vzhledem ke zvolenému tématu navrhujeme následující
tematické okruhy připravovaných referátů (orientační):

MODERNIZACE
CIVILIZAČNÍ ANALÝZA
SOCIÁLNÍ ZMĚNY
FORMOVÁNÍ NÁRODŮ
GLOBALIZACE
Organizátoři konference si vyhrazují právo přihlášené
příspěvky podrobit důkladnému výběrovému řízení,
skrze které bude rozhodnuto, které z dodaných
příspěvků budou přijaty do programu konference i do
následně připravovaného konferenčního sborníku.
Délka jednoho referátu je stanovena na 15 – 20 minut.
Zájemci o konferenci se mohou registrovat do 20. 5.
2019. V rámci žádosti uveďte název Vašeho příspěvku,
krátký osobní medailonek a abstrakt v rozsahu 350 - 400
slov. Přihlášky zasílejte na mailovou adresu:
hiso.konference2019@gmail.com.

NÁLEŽITOSTI PÍSEMNÝCH VERZÍ PŘÍSPĚVKU URČENÉHO PRO OTIŠTĚNÍ VE SBORNÍKU:
- Odevzdání písemného příspěvku do 1. 9. 2019
- Příspěvek v rozsahu 15 – 25 normostran (1 ns = 1 800 znaků). Do rozsahu se počítá také poznámkový aparát.
- Písemné verze je nutné zasílat ve formátu .doc, případně .docx na mailovou adresu hiso.konference2019@gmail.com.

CITAČNÍ NORMA:
Používat odkazy na položky literatury v textu a poznámky na stránce pod čarou. Na každou položku ze seznamu literaturu
musí být rovněž odkázáno i v textu, jinak bude ze seznamu vyřazena. Citace se řídí příslušnými citačními normami a splňují
tyto požadavky:
Odkazy na položky literatury ze seznamu literatury v textu používají pouze hranaté závorky. Odkazy jsou uvedeny v kurzívě
a mají podobu [Juergensmeyer 2008: 37-38], [Ness – Lopreato 1966], [Arnason 2012a; Arnason 2014] atp.
a) Monografie
Mezřický, Václav (ed.) [2003]. Globalizace. Praha: Portál.
b) Studie ve sbornících
Juergensmeyer, Mark [2006b]. From Bhindranwale to Bin Laden: A Search for Understanding Religious Violence. In. Cady,
Linnell E. – Simon, Sheldon W. (eds.). Religion and Conflict in Asia: Disrupting Violence. London: Routledge, Taylor and
Francis Group, s. 21–30.
c) Články v časopisech
Ness, Robert C. – Lopreato, Joseph [1966]. Vilfredo Pareto – Sociologist or Ideologist? Sociological Quarterly 7 (1): 21–38.
d) Elektronické dokumenty
Juergensmeyer, Mark [2006b]. Religious Nationalism and Transnationalism in a Global World [online]. Dostupné z: [cit.
16. 10. 2008].
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