Pozvánka na workshop:

Budování československé antropologie
Praha, Česká republika, 17. a 18. října 2013

Ústav dějin UK a Archiv UK
Hrdličkovo muzeum člověka PřF UK
Společnost pro dějiny věd a techniky
Ústav dějin lékařství a cizích jazyků 1. LF UK

pořádají ve dnech 17. – 18. října 2013 mezinárodní workshop
Budování československé antropologie
Věda o člověku v českých zemích a Aleš Hrdlička, 1869 – 1943
Na přelomu 19. a 20. dochází v Evropě k institucionalizaci nového vědního oboru, antropologie, vědy o člověku. V případě českých zemí
sehrál důležitou roli americký antropolog s českými kořeny Aleš (Alois) Hrdlička (1869-1943), jedna z nejvýraznějších postav antropologie v USA. Workshop při příležitosti 70 let od jeho úmrtí se bude zabývat především rolí, kterou Aleš Hrdlička hrál pro založení svébytné
„československé antropologie“, jejím zapojením do mezinárodní antropologické sítě a také širšími kulturními, sociálními a politickými dimenzemi, který věda o člověku v novém československém státě měla. Ve své podstatě transnacionální projekt Aleše Hrdličky na personální, finanční, politické a institucionální podporu slovanské, resp. československé antropologie se významně podílel na etablování a institucionalizaci tohoto oboru a Hrdlička jako vědec mezinárodního formátu a v posledku i významný aktér v rámci československé diplomacie
zásadně ovlivnil i recepci antropologie vně i mimo vědecké kruhy.
Workshop představí soubor z větší části nově objevené vzájemné korespondence mezi Hrdličkou a Jindřichem Matiegkou (1862-1941), nestorem české antropologie. Výstupem workshopu bude kolektivní monografie a komentovaná edice korespondence AH a JM.
Návrhy možných témat a otázek:
Hrdlička jako vědec a (vědní) politik
Hrdličkovy fondy do roku 1939
(Československá) Antropologie a nacionalismus
Antropologie a eugenika v Československu
Druhý život Aleše Hrdličky – Mýtus AH v československém odborném a populárním diskurzu po 2. světové válce
Hrdlička, Matiegka a sbírkotvorná činnost v českých zemích
Veřejný obraz antropologie 1918-1939

Program – velmi předběžný:
Čtvrtek v podvečer: Zahájení, úvodní veřejná přednáška, welcome drink.
Pátek: Prezentace
Pátek podvečer: procházka Po pražských stopách Aleše Hrdličky a Jindřicha Matiegky,
návštěva Hrdličkova muzea člověka, PřF UK, večeře.

Přihlášení příspěvku a účast:
Pokud se chcete workshopu aktivně zúčastnit, prosím zašlete stručný abstrakt Vaší prezentace (ne více než 800 znaků) na mailovou adresu
buildinganthropology@email.cz do 20. září 2013. Připojte také své plné jméno a afiliaci. Organizátoři Vás v nejkratší možné době informují ohledně přijetí Vašeho příspěvku. Délka prezentace by neměla přesáhnout 20 minut (+5 minut diskuze). Zvláště vítáni jsou také studenti
různých specializací se zájmem o tématiku. Konferenční poplatek 400 Kč bude možné zaplatit na místě.
Nejnovější informace o workshopu, aktuální verzi programu a další novinky naleznete na:
https://sites.google.com/a/natur.cuni.cz/building_anthropology/
Adresa pro korespondenci je buildinganthropology@email.cz
S pozdravem
Milada Sekyrková
Marek Ďurčanský
Marco Stella
(organizátoři)

