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č. 21/2000

Plán vědeckých akcí a konferencí,

pořádaných a spolupořádaných Univerzitou Pardubice v roce 2000
v rámci oslav padesáti let vysokého školství v Pardubicích

Dopravní fakulta Jana Pernera
leden
Dopravní politika, rozvoj a financování dopravní
infrastruktury

Seminář k dopravní politice a infrastruktuře – přednáška.
pořadatel:
katedra managementu, marketingu a logistiky
a Ministerstvo dopravy a spojů České republiky
termín:
18. 1. 2000
místo konání:
DFJP Pardubice
kontaktní osoba: Mgr. Tatiana Volková, Ing. Ivo Drahotský
tel.:
040/603 6099, 040/603 6391
fax:
040/603 6094, 040/603 6374
e-mail:
Tatiana.Volkova@upce.cz, Ivo.Drahotsky@upce.cz

Národní politika výzkumu

Odborný seminář ke státní politice vědy a výzkumu za účasti předních
představitelů MŠMT.
pořadatel:
Institut Jana Pernera
termín:
12. 1. 2000
místo konání:
Pardubice
kontaktní osoba: Ing. Milena Foglarová
tel.:
02/2422 8798
fax:
02/2422 8798
e-mail:
Milena.Foglarova@upce.cz

únor
PERNER‘S CONTACT 2000

Odborný seminář pro studenty doktorského studia DFJP.
pořadatel:
katedra technologie a řízení dopravy
odborní garanti: doc. Ing. Vlastislav Mojžíš, CSc.
prof. Ing. Bedřich Duchoň, CSc.
termín:
17. 2. 2000
kontaktní osoba: Ing. Jaromír Široký
tel.:
040/603 6203
fax:
040/603 6303
e-mail:
Jaromir.Siroky@upce.cz

Teoretické problémy řízení dopravy v krizových stavech

Seminář o teoretických otázkách řízení dopravy v krizových stavech.
pořadatel:
katedra technologie a řízení dopravy
termín:
24. 2. 2000
kontaktní osoba: Ing. Radovan Soušek
tel.:
040/603 6205
fax:
040/603 6303
e-mail:
Radovan.Sousek@upce.cz

březen
ŽEL AKTUEL 2000

Konference s mezinárodní účastí o aktuálních otázkách železniční dopravy.

pořadatel:

katedra technologie a řízení dopravy
a Výzkumný ústav železniční v Praze
termín:
23. 3. 2000
kontaktní osoba: Ing. Jiří Černý
tel.:
040/603 6203
fax:
040/603 6303
e-mail:
Jiri.Cerny@upce.cz

Dopravní průzkumy

Nové výsledky řízení praktických úloh pro místní správu.
pořadatel:
katedra informatiky v dopravě
odborný garant: doc. Ing. Josef Volek, CSc.
termín:
30. 3. 2000
kontaktní osoba: Ing. Jiří Zouzal
tel.:
040/603 6531, 040/603 6093
fax:
040/603 6094
e-mail:
Jiri.Zouzal@upce.cz

Služby Internetu 2000 – 6. odborný seminář

Seminář se koná v rámci celostátní akce Březen – měsíc Internetu. Cílem
semináře je seznámit pracovníky z oblasti školství, státní správy, dopravy,
průmyslu a z malých firem v českotřebovském regionu s možnostmi využití nejnovějších informačních a komunikačních technologií.
pořadatel:
katedra informatiky v dopravě,
Institut Jana Pernera v České Třebové,
Dislokované pracoviště DFJP Česká Třebová
odborný garant: RNDr. František Machalík
termín:
březen 1999
místo konání:
Dislokované pracoviště DFJP Česká Třebová
kontaktní osoba: RNDr. František Machalík
tel.:
040/603 6181
fax:
040/603 6094
e-mail:
Frantisek.Machalik@upce.cz

Univerzita třetího věku

Přednášky – II. a III. semestr.
pořadatel:
DFJP, Institut Jana Pernera,
Regionální středisko Česká Třebová,
Nadační fond Jana Pernera
termín:
březen – prosinec 2000
místo konání:
Dislokované pracoviště DFJP Česká Třebová
kontaktní osoby: doc. Ing. Břetislav Till, CSc.
doc. RNDr. Jaroslava Machalíková, CSc.
tel.:
0465/533 006
fax:
0465/533 006
e-mail:
Machalikova@upce.cz

duben
Kvalita dopravních a přepravních procesů a služeb

Konference s mezinárodní účastí o kvalitě v dopravě, logistice a telematice.
pořadatel:
katedra technologie a řízení dopravy
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termín:
13. 4. 2000
kontaktní osoba: Ing. Petr Mráček
tel.:
040/603 6198
fax:
040/603 6303
e-mail:
Petr.Mracek@upce.cz

místo konání:
kontaktní osoba:
tel.:
fax:
e-mail:

Návštěva pracovníků dislokovaného pracoviště a studentů
denního studia v jaderné elektrárně Dukovany

Soustředění pro studenty kombinovaného studia
pro výuku odborné angličtiny a němčiny

Beseda o perspektivách jaderné energetiky.
pořadatel:
Dislokované pracoviště DFJP Česká Třebová
termín:
14. 4. 2000
místo konání:
Dukovany
kontaktní osoba: Ing. Michal Musil
tel.:
0465/533 006
fax:
0465/533 006
e-mail:
Michal.Musil@upce.cz

Praktická metalografie

Seznámení pracovníků podniků v regionu Česká Třebová s možnostmi
materiálového výzkumu na DP DFJP v České Třebové. Praktická aplikace
nových metod v metalografii. Představení nových přístrojů.
pořadatel:
Dislokované pracoviště DFJP Česká Třebová
termín:
duben 2000
místo konání:
Dislokované pracoviště DFJP Česká Třebová
kontaktní osoba: Dr. Ing. Libor Beneš
tel.:
0465/533 006
fax:
0465/533 006
e-mail:
Libor.Benes@upce.cz

květen
Tvorba základního plánu řízení dopravního provozu
na železnici s pomocí výpočetní techniky

Plán vlakotvorby, GVD i plány oběhu vlakotvorných náležitostí se dnes vytvářejí celosíJově s využitím počítačové sítě a počítačových programů.
pořadatel:
katedra informatiky v dopravě
termín:
30. 5. 2000, 9:00 hodin
kontaktní osoba: doc. Ing. Karel Šotek, CSc.
odborný garant: doc. Ing. Karel Šotek, CSc.
tel.:
040/603 6519
fax:
040/603 6094
e-mail:
Karel.Sotek@upce.cz

Přednáškový den k aktuálním technickým problémům
železniční dopravy
pořadatel:

Dislokované pracoviště DFJP Česká Třebová,
ASI Česká Třebová
termín:
květen 2000
místo konání:
Dislokované pracoviště DFJP Česká Třebová
kontaktní osoba: Ing. Michael Lata, Ph.D.
tel.:
0465/533 006
fax:
0465/533 006
e-mail:
Michael.Lata@upce.cz

Setkání absolventů Dopravní fakulty Jana Pernera na VIP
Praha

Přátelské setkání absolventů a přátel Dopravní fakulty Jana Pernera navazuje na společenský večer, který byl uspořádán v roce 1998 při příležitosti
5. výročí založení DFJP v Pardubicích. Jedná se o neformální setkání spojené s průzkumem uplatnění prvních absolventů DFJP za svého působení
v českých zemích.
pořadatel:
VIP Praha ve spolupráci s Nadačním fondem
Jana Pernera
termín:
15. – 19. 5. 2000
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Praha
Ing. Milena Foglarová
02/24228798
02/24228798
Milena.Foglarová@upce.cz

Víkendová soustředění spojená s intenzivní výukou odborné angličtiny
jsou příspěvkem k výuce jazyků studentů kombinovaného studia, zejména
v oblasti odborné terminologie.
pořadatel:
Institut Jana Pernera
a Ústav jazyků a humanitních studií
termín:
květen – červen 2000
místo konání:
Pardubice
kontaktní osoba: Ing. Milena Foglarová
tel.:
02/24 228798
fax:
02/24228798
e-mail:
Milena.Foglarova@upce.cz

září
Simulační modely reálného prostředí v dopravě

Celostátní konference a setkání odborníků v rámci vyvrcholení oslav
padesáti let vysokého školství v Pardubicích.
V tvorbě a uplatnění modelů se projevují nové trendy, které mění
stávající pohled na oblast racionalizace technologických procesů
v dopravě.
pořadatel:
katedra informatiky v dopravě
termín:
27. 9. 2000
kontaktní osoba: doc. Ing. Karel Šotek, CSc.
odborný garant: doc. Ing. Karel Šotek, CSc.
tel.:
040/603 6519
fax:
040/603 6094
e-mail:
Karel.Sotek@upce.cz

Bezpečnost vozidel

Seminář – informace pro technické pracovníky ČD.
pořadatel:
Dislokované pracoviště DFJP Česká Třebová,
oddělení kolejových vozidel
termín:
září 2000
místo konání:
Generální ředitelství ČD
kontaktní osoba: prof. Ing. Jiří Izer, CSc.
tel.:
0465/533 006
fax:
0465/533 006
e-mail:
Jiri.Izer@upce.cz

říjen
LINUX

Stále populárnější
nosti využití.
pořadatel:
odborný garant:
termín:
kontaktní osoba:
tel.:
fax:
e-mail:

operační prostředí. Charakteristika, popis a možkatedra informatiky v dopravě
doc. Ing. Karel Šotek, CSc.
19. 10. 1999
Ing. Antonín Vaněk, CSc.
040/603 6180, 603 6519
040/603 6094
Antonin.Vanek@upce.cz
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Zemní těleso dopravní stavby

Zaměření na návrh provádění, kontrolu schvalování, opravy a údržbu železnic, pozemních komunikací a letišJ, vodních cest a přístavů včetně návaznosti na umělé objekty (mosty, tunely apod.).
pořadatel:
katedra dopravní infrastruktury
odborný garant: doc. Ing. Jaroslav Vacek, DrSc.
termín:
3. – 4. týden v říjnu 2000
kontaktní osoby: Ing. Kabátník, L. Kušnieriková
tel.:
040/603 6195, 603 6183, 603 6094
fax:
040/603 6094
e-mail:
Lenka.Kusnierikova@upce.cz

listopad

č. 21/2000

Zefektivnění logistických služeb v dopravě jako
předpoklad vstupu do EU

Odborný seminář.
Návaznosti na aktuální stav přibližování ČR EU, zejména v sektoru dopravy, vytvořit prostor pro výměnu názorů a poznatků mezi dopravními odborníky z oblasti zefektivňování logistických služeb.
pořadatel:
katedra dopravního managementu, marketingu
a logistiky
termín:
listopad 2000
místo konání:
DFJP Pardubice
kontaktní osoba: Ing. Petra Hýblová
tel.:
040/603 6374
fax:
040/603 6374
e-mail:
Petra.Hyblova@upce.cz

INTERMODAL 2000

Mezinárodní konference o aktuálních otázkách intermodální přepravy a logistických technologiích.
pořadatel:
katedra technologie a řízení dopravy,
Institut Jana Pernera,
Česká intermodální asociace
termín:
21. – 22. 11. 2000
místo konání:
Lázně Bohdaneč
kontaktní osoba: Ing. Václav Cempírek, Ph.D.
tel.:
040/603 6198
fax:
040/603 6303
e-mail:
Vaclav.Cempirek@upce.cz

prosinec
Spolehlivost a diagnostika v dopravní technice 2000
Celostátní konference se zahraniční účastí.
pořadatel:
katedra provozní spolehlivosti, diagnostiky
a mechaniky v dopravě
termín:
prosinec 2000
místo konání:
DFJP Pardubice
kontaktní osoba: prof. Ing. Jaroslav Menčík, CSc.
tel.:
040/603 6529,
040/603 6524 (sekretariát, V. Benediktová),
040/603 6189 (Ing. Jurašek)
fax:
040/603 6094
e-mail:
Jarda.Mencik@upce.cz
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Fakulta ekonomicko-správní
květen

červen

Analýza ekonomiky regionu

GIS ve veřejné správě

Konference (seminář) zabývající se otázkami řešenými v rámci výzkumného záměru fakulty z hlediska ekonomických procesů a vazeb s důrazem na
potenciální přístupy jejich analýzy.
pořadatel:
řešitelský tým č. 1 a č. 4 FES
termín:
květen – červen 2000
místo konání:
Pardubice
kontaktní osoba: doc. Ing. Jaroslav Pilný, CSc.
tel.:
040/603 6167
fax:
040/603 6010
e-mail:
Pilný@upce.cz

Správní a právní aspekty regionu a jeho municipalit

Konference (seminář) orientující se na problémy fungování veřejné správy
ve vazbě na vnitřní strukturu státoprávního uspořádání, a to ve vazbě na
historické souvislosti i perspektivy evropské reality začátku 21. století.
pořadatel:
řešitelský tým č. 2 a č. 3 FES
termín:
květen – červen 2000
místo konání:
Pardubice
kontaktní osoba: prof. PhDr. Karel Lacina, DrSc.
tel.:
040/603 6525
fax:
040/603 6010
e-mail:
Karel.Lacina@upce.cz

Management a informace

Konference (seminář) zaměřená na otázky řízení regionu, jednotlivých municipalit s akcentem na využití informací obecně a nových informačních
technologií v řídících a správních procesech obzvlášJ.
pořadatel:
řešitelský tým č. 5 a č. 6 FES
termín:
květen – červen 2000
místo konání:
Pardubice
kontaktní osoba: doc. Ing. Radim Roudný, CSc.
tel.:
040/603 6234
fax:
040/603 6010
e-mail:
Radim.Roudný@upce.cz
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Mezinárodní konference zaměřená na aktuální otázky aplikací Geografických Informačních Systémů ve veřejné správě, životním prostředí, výrobní
a obchodní sféře včetně problematiky tvorby datových podkladů, standardizace a komunikačních problémů.
pořadatel:
katedra informačních systémů
termín:
7. – 9. 6. 2000
místo konání:
Junior Centrum Seč u Chrudimi
kontaktní osoba: Ing. Martin Šára
tel.:
040/603 6004
fax:
040/603 6010
e-mail:
Martin.Sara@upce.cz

říjen
Public Administration 2000

Mezinárodní konference zaměřená na aktuální správní a ekonomické
otázky veřejné správy a veřejného sektoru v kontextu s ekonomickou situací na přelomu století v integrující se Evropě, pořádaná
v rámci vyvrcholení oslav padesáti let vysokého školství v Pardubicích.
pořadatel:
Fakulta ekonomicko-správní
termín:
23 – 25. 10. 2000
místo konání: Lázně Bohdaneč
kontaktní osoba: Ing. Ivana Kraftová, CSc.
tel.:
040/603 6559
fax:
040/603 6010
e-mail:
Ivana.Kraftová@upce.cz
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Fakulta chemicko-technologická
duben

červen

Nové směry výzkumu energetických materiálů

4. mezinárodní konference PROCESS CONTROL 2000

Mezinárodní seminář koncipovaný jako setkání studentů, doktorandů, univerzitních učitelů a specialistů v oboru z České republiky, Chorvatska, Polska a Slovenské republiky.
pořadatel:
katedra teorie a technologie výbušin,
Výzkumný ústav průmyslové chemie,
AlliaChem, a.s., divize Synthesia,
AUSTIN DETONATOR, s.r.o.,
Vojenský technický ústav výzbroje a munice
termín:
12. – 13. 4. 2000
kontaktní osoba: doc. Ing. Pavel Vávra, CSc.
tel.:
040/603 8023
fax:
040/603 8024
e-mail:
kttv.fcht@upce.cz

Energetika a životní prostředí

Cílem je představit současný stav ve snižování škodlivých emisí z energetických zdrojů a přibližování právních předpisů České republiky legislativě
Evropské unie.
pořadatel:
EKONOX, s. r. o. Pardubice ve spolupráci
s ekologickou komisí Teplárenského sdružení
a Ústavem ochrany životního prostředí FChT
termín:
19. – 20. 4. 2000
místo konáni:
kongresové centrum ALDIS Hradec Králové
kontaktní osoba: doc. Ing. Tomáš Sákra, CSc.
tel.:
040/603 8515
fax:
040/603 8024
e-mail:
Tomas.Sakra@upce.cz

květen
TEXCHEM 2000

Celostátní konference textilních chemiků se zahraniční účastí.
pořadatel:
Spolek textilních chemiků a koloristů se sídlem
na Univerzitě Pardubice
(Ústav polymerních materiálů – oddělení vláknitých
materiálů a textilní chemie)
termín:
16. – 17. 5. 2000
místo:
Ústí nad Orlicí (alternativa Pardubice)
kontaktní osoba: Ing. Ladislav Burgert, CSc.
tel.:
040/603 7007
fax:
040/603 7068

KNH 2000

XXXI. Celostátní konference o nátěrových hmotách se zahraniční účastí.
pořadatel:
Odborná skupina pro nátěrové hmoty, pryskyřice,
pigmenty,
Svaz výrobců nátěrových hmot,
Česká společnost průmyslové chemie
– pobočka Univerzita Pardubice
termín:
22. – 24. 5. 2000
místo:
Seč u Chrudimi
kontaktní osoba: doc. Ing. Jaroslav Jarušek, CSc.
doc. Ing. Petr Kalenda, CSc.
tel:
040/603 7203
040/603 7277
fax:
040/603 7068
e-mail:
Petr.Kalenda@upce.cz

Cílem konference je seznámit širokou odbornou veřejnost, odborné a vědecké pracovníky z průmyslu, výzkumných ústavů, akademie věd, projekčních a dodavatelských organizací a vysokých škol s nejnovějšími poznatky z oblasti řízení procesů a zajistit výměnu jejich zkušeností.
pořadatel:
Česká společnost průmyslové chemie při UPa,
Katedra řízení procesů a výpočetní techniky FChT,
Ústav počítačové a řídící techniky
– FCHI VŠCHT Praha
Katedra automatizacie – Chemicko-technologická
fakulta STU Bratislava
termín:
11. 6. – 14. 6. 2000
místo konání:
Hotel Dlouhé Stráně, Kouty nad Desnou
kontaktní osoba: prof. Ing. Ivan Taufer, DrSc.
tel.:
040/603 7123
fax:
040/603 7068
e-mail:
RIP2000@upce.cz

červenec
Properties and Applications of Amorphous Materials

Letní škola – „NATO Advanced Study Institute“.
Přednášky špičkových světových vědců pro vybrané studenty ze zemí
NATO.
pořadatel:
NATO (akce je pořádána na základě grantu NATO:
Michigan State University
a Společná laboratoř chemie pevných látek AV ČR
a UPa)
termín:
25. 6. – 7. 7. 2000
místo konání:
Junior Centrum, Seč
kontaktní osoba: Prof. M. F. Thorpe, Department of Physics
and Astronomy, Michigan State University, U.S.A.,
(NATO ASI director)
doc. Ing. Ladislav Tichý, DrSc., SLCHPL AV ČR
a UPa, (NATO ASI co-director)
e-mail:
thorpe@pa.msu.edu, Ladislav.Tichy@upce.cz

září
Pokroky v chromatografii a elektroforéze

Celostátní konference s pravidelnou periodicitou a se zahraniční účastí.
pořadatel:
katedra analytické chemie,
Skupina pro chromatografii a elektroforézu České
společnosti chemické v Pardubicích
termín:
5. – 6. 9. 2000
místo:
kongresový sál rektorátu
kontaktní osoba: prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc.
tel.:
040/603 7023
fax:
040/603 7068
e-mail:
Pavel.Jandera@upce.cz

Setkání absolventů Katedry ekonomiky a managementu
chemického a potravinářského průmyslu při příležitosti
50. výročí vysokého školství v Pardubicích

Cílem akce je setkání absolventů katedry z let 1969 až 2000 spojené se
seznámením s historií, současností a perspektivami výuky a výzkumu na
vysoké škole, fakultě a katedře, kterou absolvovali a výměna názorů na
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obsah, formy a rozsah výuky oboru. Setkání bude zakončeno společenským večerem v prostorách hotelu Zlatá štika.
pořadatel:
katedra ekonomiky a managementu chemického
a potravinářského průmyslu
termín:
15. 9. 2000
místo konání:
Setkání se zástupci školy, fakulty a katedry
– kongresový sál rektorátu
Společenský večer – hotel Zlatá Štika
kontaktní osoba: Zdeňka Řezníčková
tel.:
040/603 6177
fax:
040/603 6173
e-mail:
kemch.fcht@upce.cz

Koncepce výuky a výzkumu v ekonomicko-manažerských
oborech na technických vysokých školách

Cílem mezinárodní pedagogické konference je výměna poznatků a zkušeností z výuky a výzkumu v ekonomicko-manažerských oborech na technických vysokých školách, která vyústí v srovnání koncepce obsahu a forem výuky v těchto oborech mezi vysokými školami technického zaměření z ČR a ze zahraničí. Cílem je rovněž navázání hlubší spolupráce mezi
učiteli ekonomicko-manažerských předmětů z jednotlivých technických
i ekonomických vysokých škol a fakult.
pořadatel:
katedra ekonomiky a managementu chemického
a potravinářského průmyslu,
Sekce pedagogů marketingu při České
marketingové společnosti,
Česká společnost průmyslové chemie
– pobočka Pardubice
termín:
19. – 20. 9. 2000
místo konání:
Hotel Technik, Lázně Bohdaneč
kontaktní osoba: Zdeňka Řezníčková
tel.:
040/603 6177
fax:
040/603 6173
e-mail:
kemch.fcht@upce.cz

KSAP – 2. konference o speciálních anorganických
pigmentech

Pigmenty a jejich aplikace, chemické a fyzikální hodnocení pigmentů, ekologické aspekty výroby a použití anorganických pigmentů.
pořadatel:
katedra anorganické technologie
termín:
20. 9. 2000
místo konání:
Univerzita Pardubice
(budova FChT nebo kongresový sál rektorátu)
kontaktní osoba: prof. Ing. Miroslav Trojan, DrSc.
Ing. Petra Šulcová, Dr.
tel.:
040/603 7170, 040/603 7185
fax:
040/603 7275
e-mail:
Miroslav.Trojan@upce.cz, Petra.Sulcova@upce.cz

Teoretický a experimentální výzkum v oboru chemické
a chemicko-inženýrské termodynamiky na vysokých
školách a akademických ústavech České republiky

Celostátní odborný seminář, který má zvýšit informovanost odborné veřejnosti o termodynamickém výzkumu v České republice.
pořadatel:
katedra anorganické technologie
ve spolupráci s odbornou skupinou pro chemickou
termodynamiku České společnosti chemické
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termín:
místo konání:

září 2000
Fakulta chemicko-technologická,
nám. Čs. legií, Pardubice
kontaktní osoba: doc. Ing. Vratislav Velich, CSc.
tel.:
040/603 7173
fax:
040/603 7068
e-mail:
Vratislav.Velich@upce.cz

Vědecká konference Fakulty chemicko-technologické

Celofakultní konference a setkání odborníků v rámci vyvrcholení oslav
padesáti let existence vysokého školství a výuky chemie v Pardubicích.
pořadatel:
Fakulta chemicko-technologická
termín:
26. a 27. 9. 2000
místo konání: Pardubice
kontaktní osoba: proděkani prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc.
a doc. Ing. Zdeněk Černošek, CSc.
tel.:
040/603 7294
fax:
040/603 7068
e-mail:
dekanat.FChT@upce.cz

říjen
32. Celostátní koloristická konference

Celostátní konference textilních chemiků a koloristů se zahraniční účastí.
pořadatel:
Spolek textilních chemiků a koloristů se sídlem
na Univerzitě Pardubice
(Ústav polymerních materiálů
– oddělení vláknitých materiálů a textilní chemie)
termín:
17. – 19. 10. 2000
místo:
Pardubice
kontaktní osoba: Ing. Ladislav Burgert, CSc.
tel.:
040/603 7007
fax:
040/603 7068

listopad
Anorganické pigmenty a pojiva

4. ročník odborné konference s mezinárodní účastí.
pořadatel:
SILCHEM, s.r.o. Ústí nad Labem,
KOMA, s.r.o. Ústí nad Labem,
Ústav polymerních materiálů
– oddělení nátěrových hmot
a organických povlaků FChT
termín:
7. – 8. 11. 2000
kontaktní osoba: Ing. Petr Antoš, Dr.
Ing. Andréa Kalendová, Dr.
tel.:
047/52 45 231, 040/603 7205
fax:
047/550 71 21, 040/603 7068
e-mail:
Silchem@mbox.vol.cz
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Ústav jazyků a humanitních studií
duben

říjen
Personal Theories in Foreign Language Learning/Teaching

Evropa – region – kultura

Stěžejní odborná akce ÚJHS v roce oslav padesáti let vysokého školství v Pardubicích. Mezioborová konference se zahraniční účastí.
pořadatel:
ÚJHS UPa
termín:
13. – 14. 4. 2000
místo konání: Pardubice
kontaktní osoba: PhDr. Tomáš Jiránek, Ph.D.
tel.:
040/603 6216
fax:
040/603 6228
e-mail:
Tomas.Jiranek@upce.cz

Sympozium se zahraniční účastí.
pořadatel:
ÚJHS UPa (s podporou the British Council)
termín:
říjen 2000
místo konání:
Pardubice
kontaktní osoba: Michaela Píšová, Ph.D.
tel.:
040/603 6222
fax:
040/603 6228
e-mail:
Michaela.Pisova@upce.cz

listopad
F. A. Špork

září
Hlavní problémy českého muzejnictví

Konference se zahraniční účastí.
pořadatel:
Východočeské muzeum a ÚJHS UPa
termín:
září 2000
místo konání:
Pardubice
kontaktní osoba: PhDr. František Šebek
tel.:
040/518121
e-mail:
muz-pce@mkcr-pce.anet.cz

Domácí konference ve spolupráci s VOŠRKT Litomyšl
pořadatel:
ÚJHS UPa a Vyšší odborná škola restaurování
a konzervačních technik Litomyšl
termín:
listopad 2000
místo konání:
Litomyšl
kontaktní osoba: Mgr. Tomáš Bubík
tel.:
040/603 6221
fax:
040/603 6228
e-mail:
Tomas.Jiranek@upce.cz
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Univerzitní knihovna
březen

červen

Kdo se bojí, nesmí do lesa, ale může do Univerzitní
knihovny

Knihy patří i do 21. století

aneb První setkání s Internetem pro ty, kdo o něm zatím jenom slyšeli.
Sobota s Internetem v rámci akce Březen - měsíc Internetu.
pořadatel:
Univerzitní knihovna
termín:
18. 3. 2000 od 8 do 16 hodin
místo konání:
Univerzitní knihovna, Studentská 519, Pardubice
kontaktní osoba: Ing. Eva Rubešová, Venuše Kocková
tel.:
040/603 6542, 040/603 6547
fax:
040/603 6538
e-mail:
eva.rubesova@upce.cz, venuse.kockova@upce.cz
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Prodejní výstava nejnovější zahraniční literatury z oblasti chemie, chemického inženýrství a technologií a dalších příbuzných oborů.
pořadatel:
Univerzitní knihovna ve spolupráci s knihkupectvím
a vydavatelstvím Malé centrum v Brně
termín:
6. – 8. 6. 2000
místo konání:
Fakulta chemicko-technologická,
nám. Čs.legií 565, Pardubice
kontaktní osoba: Mgr. Iva Prochásková
tel.:
040/603 6546
fax:
040/603 6538
e-mail:
iva.prochaskova@upce.cz

