5. LETNÍ ŠKOLA
NUMISMATIKY
Numismatika je dlouhodobě pěstovaným
oborem především ze sběratelského hlediska. Pokud jde o numismatiku vědeckou, zahrnující širší kontext peněžně historických
vztahů, je zřejmé, že se dnes potýká s nedostatkem mladých zájemců. Tato situace
je mimo jiné způsobena nedostatečnou pozorností, která je tomuto oboru věnována
na domácích univerzitách.
Letní škola numismatiky je setkáním odborné a laické veřejnosti, jehož hlavním cílem
je prezentace nauky o platidlech v nejrůznějších aspektech a obdobích (od mincovních nálezů přes sběratelství až po peněžní
dějiny; od antiky po novověk).
Za cílovou skupinu tohoto certifikovaného
kurzu považujeme všechny zájemce o numismatiku – sběratele, členy numismatických společností, muzejní kurátory, pracovníky památkové péče či studenty pomocných
věd historických, historie, archeologie,
dějin umění nebo ekonomických oborů.

2.–4. 9. 2022
Univerzita Palackého v Olomouci
Katedra historie FF UP, Na Hradě 5

PÁTEK 2. 9. 2022
13.00–14.50	Prezentace

SOBOTA 3. 9. 2022
účastníků

9.00–12.45

Semináře

NEDĚLE 4. 9. 2022
9.00–12.45

Semináře

9.00–9.45

Výsledky spolupráce

v areálu univerzity
9.00–9.45	
Nový
15.00
15.15–17.30

Zahájení
Úvodní přednášky

	
Karel II.
Liechtenstein-Castelcorno
1664–1695 a jeho mince
(Ing. Jan Videman)
	
Mincovnictví Marka Aurelia
(doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D., DSc.)
19.00

Posezení v restauraci

denárový nález z počátku

12. století z horního Pocidliní

archeologie a veřejnosti

(PhDr. Jiří Lukas)

na vybraných mincovních

10.00–10.45	
Výnimočný

nálezech

toliarový nález

(Mgr. Zdeněk Omelka)

zo začiatku 18. storočia
zo Slovenska
(Mgr. Marek Budaj, Ph.D.)
11.00–11.45	
Krása

miniatur. Zmenšeniny

řádů a vyznamenání na příkladu
dekorací habsburské říše
(PhDr. Michal Lutovský)
12.00–12.45	
Peníze

a měna na Moravě

za vlády Lucemburků
(Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D.)
14.30	Exkurze:

Chrám Panny Marie

Sněžné a jezuitský konvikt –

10.00–10.45

Peněžní oběh v 1. polovině
17. století na příkladu
mincovního nálezu
z Fryštáku – Horní vsi
(PhDr. Filip Hradil)

11.00–11.45	
Mince

hasmoneovských králů

(MUDr. Michal Mašek)
12.00–12.45	
Ceny

a mzdy ve středověku

a raném novověku: kupní síla
peněz vs kupní síla obyvatel
(PhDr. Roman Zaoral)

komentovaná prohlídka vrcholně
barokních objektů někdejší

Za organizační tým
Jiří Militký, Filip Hradil

jezuitské koleje a univerzity
19.00	Společenský

večer s rautem

v areálu univerzity

Poplatky: studenti 700 Kč, ostatní 1 300 Kč.

Možnost ubytování na vysokoškolských kolejích Univerzity Palackého

E-přihláška je k dispozici na https://czv-up.upol.cz/

v Olomouci (ve dvoulůžkových pokojích je cena 400,- Kč/noc).

Informace o kurzu: http://icv.ff.upol.cz/index.php/letni-skola-numismatiky/

Ubytování na VŠ kolejích Univerzity Palackého je možné zarezervovat

Kontaktní osoba: branka.cackovicova@upol.cz, tel.: 585 633 654

na 585 638 016 nebo na hotel@upol.cz

S podporou
České numismatické
společnosti

