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     Vážená paní, vážený pane,

v letošním roce se koná XIII. svatováclavské mezinárodní setkání v Jeseníku při příležitosti 
100. výročí založení jesenického gymnázia. Jeho organizátoři si Vás dovolují pozvat na vlastivědný 
seminář věnovaný tématu:

Dějiny středního školství na Jesenicku

Seminář se uskuteční v pátek 27. září 2013 v     9,00 hod  . v Priessnitzových léčebných lázních
v Jeseníku – v Zimní zahradě Priessnitzova sanatoria.

Jeho  cílem je  shrnout  dosud  známé  poznatky  o  školství  na  Jesenicku  a  novými  příspěvky 
vytvořit základ pro další badatelskou práci. Pojem “střední školství” však nedefinujeme dle dnešní 
klasifikace školských zařízení,  ale chápeme jej  v toku času jako “vyšší”,  třeba i  specializované 
studium přesahující povinnou školní docházku. Z tohoto pohledu se nechceme omezit jen na výklad 
dějin  piaristického  gymnázia  v  Bílé  Vodě  (1727-1829),  gymnázia  ve  Vidnavě  (1871-1927) 
a Jeseníku (od r. 1913 dosud). Rádi bychom připomněli i podíl církevních řádů na rozvoji školství 
v našem regionu. A obdobně bychom rádi pojednali krkolomný vývoj československého školství 
po roce 1945. Školu též nechápeme jen jako instituci, ale živý organismus, v němž se poměřují 
studenti se svými učiteli – proto by měly být představeny výrazné osobnosti z jejich řad. K účasti 
tradičně zveme rovněž účastníky z Německa a Polska a badatele  vymezující  se vůči Slezsku či 
regionu jesenických hor. 

Seminář  by  měl  mít  podobu  prezentací  jednotlivých  příspěvků  s  využitím  audiovizuální 
techniky  (rozsah  jednoho  vystoupení  do  15  minut).  Účastníci  semináře  budou  mít  k  dispozici 
předem připravený  sborník,  v  němž   bude  každý  referát  rozpracován.  Do sborníku  lze  přispět 
odbornou prací i bez potřeby osobně vystoupit na semináři.

Jako  součást  konferenčního  dne  je  pro  účastníky  zajištěna  návštěva  stejnojmenné  výstavy 
v objektu Vodní tvrze Vlastivědného muzea Jesenicka. Předpokládáme, že výdaje spojené s aktivní 
účastí  na  semináři  (v  rozsahu:  občerstvení,  sborník)  budou  hrazeny  z rozpočtu  semináře, 
konferenční poplatek nevyžadujeme. Také zajistíme simultánní česko-německé tlumočení.

• Program oslav 100. výročí gymnázia v Jeseníku naleznete na webových stránkách školy.
 Program tradičního setkání v Bílé Vodě připomínající internaci řádových sester v této obci 

bude zveřejněn samostatně.
     Abychom si ověřili zájem odborné i laické veřejnosti, rozesíláme tuto první signální informaci. 
Máte-li zájem o účast na setkání,  prosíme o vyplnění přiložené přihlášky   a její zaslání na adresu: 
Vlastivědného  muzea  Jesenicka,  Zámecké  nám.  1,  790  01  Jeseník  nebo  Státního  okresního 
archivu  Jeseník,  Tovární  18,  790  01  Jeseník. Přihlášku  můžete  zaslat  rovněž  faxem  nebo 
elektronickou poštou na adresu muzeum@jesenik.net nebo   k.growka@je.archives.cz  . Jestliže máte 
zájem o aktivní účast na semináři,  doporučujeme Vámi navrhované téma příspěvku konzultovat 
s redaktorkou sborníku Mgr. Jarmilou Peňázovou (e-mail: muzeum.penazova@jen.cz), 

• Termín pro zaslání přihlášek v     případě Vaší aktivní účasti je do 15. května 2013.  
 Nejzazší termín pro odevzdání příspěvku do sborníku je do 30. června 2013.  
• V  případě Vaší pasivní účasti stačí přihlášku odevzdat do konce srpna 2013.

     Na základě Vaší přihlášky Vás budeme nadále informovat o přípravě setkání a zašleme včas  
podrobný program. Těšíme se na Vaši účast.

     S pozdravem
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Mgr. Veronika Rybová, ředitelka VMJ Mgr. Bohumila Tinzová, ředitelka SOkA          
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