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Podještědské gymnázium třetího věku
7. ročník zájmových vzdělávacích kurzů pro dospělé
Vážení příznivci historie a celoživotního vzdělávání,
s radostí Vám sděluji, že kurz 7. ročníku PG3V Přemyslovci bude pro dostatečný počet zájemců
otevřen.
Cyklus 20 přednáškových bloků (90´), vedený Jaroslavou Šiftovou, bude zahájen prvním
blokem ve středu 16. října 2019 v 17.00 v učebně primy Doctrina - Podještědského gymnázia
(1. patro).
Kurz nabízí nejen přehledné informace o politických, ekonomických a společenských dějinách
českého státu v 9. - 14. století, ale přibližuje také kořeny začlenění českého státu do evropských
struktur, rozvíjí i znalosti kunsthistorické, seznamuje se základy praktické diplomatiky, genealogie i
heraldiky. Pozornost je věnována i tzv. historii všedního dne.
Témata:
1. Bájní Přemyslovci
2. Genealogie přemyslovské dynastie
3. Český stát v době vlády jednotlivých přemyslovských knížat a králů
(od Bořivoje k Václavu III.)
a. osobnost panovníka, rodinné a dynastické vazby
b. vnitropolitická situace, vztah ke šlechtě, církvi, později i k městům
c. zahraniční politika panovníka
d. společnost v době vlády daného Přemyslovce
e. kultura, vzdělanost, umění doby
f. odraz doby v historických pramenech
4. Český stát v letech 1306 - 1310
5. Liberecký kraj v době vlády dynastie Přemyslovců
Předpokládané termíny jednotlivých bloků kurzu:
- 20 týdnů v rozmezí října 2019 – dubna 2020, vždy středa 17.00 – 18.30 hodin (s výjimkou
prázdnin), učebna primy
Do uvedených termínů nejsou zahrnuty dny školních prázdnin (vánoční, jarní) a akcí Doctrina Podještědského gymnázia (den otevřených dveří 16. 1. 2019). Dubnová rezerva je uvedena pro
případ nečekané absence přednášející v plánovaných termínech.
V každém případě bude 20 devadesátiminutových lekcí předneseno.
Účastnický poplatek 3 000,- Kč (20 x 150,- Kč) prosím uhraďte jednorázově na účet
č. 43-7520900207/0100, variabilní symbol 0125 do 9. října 2019.
Výukové materiály (osnovy jednotlivých bloků) zajišťuje DPG. Vzhledem k tomu, že kurz není
zakončen žádnou zkouškou, je pouze na účastnících, jakým způsobem si budou zaznamenávat
informace podané na přednáškách.
Těším se na setkávání s Vámi.
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