Seminář v rámci mediálního tématu NPÚ
pro rok 2017 „Krajina“

KULTURNÍ DETAIL V KRAJINĚ
HISTORICKÉ STRUKTURY KRAJINY
I. Cirkulář

Při pohybu krajinou ji vnímáme jednak jako celek – u nás nejčastěji jako pestrou mozaiku polí,
luk, lesů a vesnic a jednak si všímáme řady přírodních a zejména kulturních detailů ať již je to
alej, remíz, rybník, mlýnský náhon, mez, boží muka, kaple, kříž, pomník, posed a mnohé jiné.
Všechny tyto prvky mají logiku svého vzniku, svou historii, za mnohými z nich se skrývá
nejeden tragický, jindy šťastný příběh. Některé z nich dokládají praktický, mnohdy až
láskyplný vztah bývalých hospodářů ke svému pozemku, z jiných lze vyčíst velkorysý
kompoziční záměr. V některých regionech jsou natolik časté a nezaměnitelné, že si dané
území bez nich ani nedokážeme představit (jižní Čechy bez rybníků, Orlické hory a
Broumovsko bez barokních plastik, jižní Moravu bez vinných sklípků apod.). Některé jsou v
dobrém stavu, díky často i dobrovolné péči, jiné se nacházejí na pokraji zániku pro lidskou
nevšímavost a lhostejnost.
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Víte něco o vývoji a současném stavu krajinných struktur? Znáte příběh určité komponované
krajiny nebo i jednotlivé drobné památky či podíleli jste se na její obnově? A plyne z toho
nějaký obecnější závěr nebo doporučení pro výkon veřejné správy? Vaše příspěvky a následné
sdílení zkušeností v diskusi uvítáme na našem semináři. Vybrané příspěvky bude možno
publikovat ve Zprávách památkové péče.
Důležité termíny:
- do 22. 3. 2017 odeslání přihlášek s názvem příspěvku a abstraktem
- do 19. 4. 2017 odeslání příspěvku do sborníku
- do 5. 5. 2016 II. Cirkulář s konečným programem
Vložné:
Vložné ve výši 300 Kč je splatné na místě při prezenci a zahrnuje sborník abstraktů na CD
opatřený ISBN a občerstvení během semináře (nezahrnuje oběd, který se platí zvlášť) a
komentovanou prohlídku Květné zahrady na závěr. Pro autory přijatých příspěvků vložné 150
Kč
Zpracování příspěvků:
Příspěvky nebudou jazykově upravovány. Termín a rozsah jsou závazné.
Pokyny pro zpracování textu příspěvku:
Text příspěvku psát v textovém editoru MS Word či OpenOffice, řádkování 1, okraje 2,5 cm,
písmo Times New Roman, velikost písma 12, nepoužívat žádné styly a formáty, vědecké názvy
kurzívou.
Členění příspěvku:
Název, autor a jeho adresa spolu s dalšími kontakty, abstrakt (max. počet znaků 600).
Tabulky, grafy a obrázky (obrázky ve formátu JPG v kvalitě min. 300 DPI) dodat v
samostatných souborech očíslované dle odkazů v textu. Rozsah příspěvku je omezen na
cca 8 stran. Grafické úpravy bude provádět editor při zpracování sborníku.

