4. LETNÍ ŠKOLA
NUMISMATIKY
Numismatika je dlouhodobě pěstovaným
oborem především ze sběratelského hlediska.
Pokud jde o numismatiku vědeckou, zahrnující širší kontext peněžně historických vzta-

PÁTEK 27. 8. 2021
13.00–14.50	Prezentace

univerzitách.
Letní škola numismatiky je setkáním odborné a laické veřejnosti, jehož hlavním cílem je
prezentace numismatiky, a to v nejrůznějších
aspektech a dobách (od nálezů po sběratelství, od antiky po novověk).
Za cílovou skupinu tohoto certifikovaného
kurzu považujeme všechny zájemce – sběratele, kurátory muzeí, pracovníky památkové
péče, laické zájemce o historii či studenty pomocných věd historických, historie, archeologie, dějin umění nebo ekonomických oborů.

účastníků

9.00–12.45

NEDĚLE 29. 8. 2021

Semináře

9.00–9.45	
Význam
15.00

jiné způsobena nedostatečnou pozorností,
která je tomuto oboru věnována na domácích

SOBOTA 28. 8. 2021

9.00–12.45

Semináře

9.00–9.45

České drobné mince husitského

v areálu univerzity

hů, je zřejmé, že se dnes potýká s nedostatkem mladých zájemců. Tato situace je mimo

27.–29. 8. 2021
Univerzita Palackého v Olomouci
Katedra historie FF UP, Na Hradě 5

15.15–17.30

Zahájení
Úvodní přednášky

písma pro stanovení

relativní chronologie mincí

období a jejich variabilita

grošového období na příkladu

(Ing. Jiří Hána, Ph.D. – Pavel Gregor)

českých ražeb Jagellonců
(Mgr. Ondřej Černohorský)

	
Biskupské mincování
habsburských arcivévodů
Leopolda Viléma
a Karla I. Josefa
(Ing. Jan Videman)
	
Keltské mincovnictví
na oppidu Bratislava
(doc. PhDr. Jiří Militký, Ph.D., DSc.)
19.00	Společenský

večer v areálu

10.00–10.45	
Keltské

mince ze Záhoří

(Mgr. Marek Budaj, Ph.D.)
11.00–11.45	
Řády

Františka Ferdinanda

d'Este (PhDr. Michal Lutovský)
12.00–12.45	
Významný

stříbrný poklad ze

Střelic z 1. poloviny 13. století
(Mgr. Dagmar Grossmannová, Ph.D.)
14.30	Exkurze:

Dómské návrší –

10.00–10.45

Dva nové hromadné nálezy
českých denárů z počátku
12. století
(PhDr. Jiří Lukas)

11.00–11.45	
Přehled

řecko-baktrijského

a indo-řeckého mincovnictví (I).
Od Alexandra III. Makedonského
k pádu Baktrie
(MUDr. Michal Mašek)
12.00–12.45	
Raně

novověké mincovnictví

univerzity a posezení

komentovaná prohlídka katedrály

švýcarských měst na příkladu

v restauraci

sv. Václava a přilehlé kaple

mincovního nálezu z Horních

sv. Anny; expozice Arcidiecézního

Rápotic, okr. Pelhřimov

muzea Olomouc

(PhDr. Filip Hradil)

19.00	Společenský

večer s rautem

v areálu univerzity

Za podpory
České numismatické
společnosti

Za organizační tým: Jiří Militký, Filip Hradil
Přihlášky a ubytování na VŠ kolejích UP vyřizuje Branka Čačkovićová.
E-mail: branka.cackovicova@upol.cz, tel.: 585 633 654

Poplatky: studenti 600 Kč, ostatní 1200 Kč.
Možnost ubytování na vysokoškolských kolejích Univerzity Palackého
v Olomouci (ve dvoulůžkových pokojích je cena 360,- Kč/noc).

