Moravská genealogická a heraldická společnost, z. s.
Brno - Královo Pole, Tyršova 14, 612 00

XI. genealogicko - heraldické matiné
se zaměřením na dobu vlády Marie Terezie z pohledu heraldiky, genealogie, sfragistiky a
dalších pomocných věd historických
Dovolujeme si Vás pozvat na naše tradiční už XI. genealogicko - heraldické matiné,
které se uskuteční v sobotu 11. listopadu 2017, v Brně, Králově Poli
v budově FIT VUT Brno, Božetěchova 2, bývalý kartuziánský klášter
Letošní výročí narození Marie Terezie určilo náplň našeho Matiné. Naším záměrem je
přispět k poznání barokní heraldické kultury na Moravě a v okolních zemích. Očekáváme
rovněž příspěvky sledující genealogické vazby staré i nové šlechty. Předpokládáme sdělení,
které budou informovat o heraldických památkách v terénu. Doba Marie Terezie přinesla
novou kvalitu odměňování zasloužilých osob (Vojenský řád Marie Terezie, Královský uherský
řád sv. Štěpána, prvá vyznamenání, prémiové medaile atd.). Součástí vojenských reforem byly
i úpravy faleristických předmětů. Vyvíjela se i církevní symbolika.
Jako obvykle bude v programu umožněno přednést i aktuální výsledky práce členů
MGHS a hostů, i když nesouvisejí s hlavním zaměřením Matiné 2017.
Přihláška k účasti:
Jméno, příjmení:.......................................
mail adresa:.............................................
Vysílající instituce:........................................................................................................
Přihlašuji se k účasti na XI. genealogicko - heraldickém matiné a přednesu příspěvek s
názvem:
......................................................................................................................................
Název příspěvku pošlete pořadateli Matiné do 15. 9. 2017. Pořadatel si vyhrazuje právo
odmítnout některé návrhy příspěvků. Vybrané a včas doručené příspěvky budou otištěny v
časopise Genealogicko-heraldické informace v roce 2017. Účastnit se můžete i bez přednesení
příspěvku !
Účastnický poplatek nebyl stanoven. Náklady spojené s účastí a oběd si hradí účastníci.
Přednášejícím je k dispozici potřebná audiovizuální technika k prezentaci. Délka prezentace
15 – 20 minut, diskuze následuje hned po příspěvku. Začátek v 9,00hod.V 10,45h – 11,00h
přestávka, oběd 12,30h – 13,30h, konec a zhodnocení cca 16,30hod. K dispozici jsou
automaty na občerstvení a nápoje a blízká restaurace. Definitivní program bude upraven podle
časových možností přednášejících.
Přihlášku odešlete na adresu tajemnik@mghs.cz
Na setkání se těší výbor a

Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc.

předseda MGHS

