
 

                               

 

 

The European Society for History of Law, Moravský zemský archiv v Brně  

a Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

si Vás dovolují pozvat na vědecké kolokvium  

  

  

  

„„OOdděěvv  vv  pprráávvuu““,,  
 

které se bude konat ve středu dne 22. května 2013  

v malém sále Moravského zemského archivu v Brně. 
 

 

V pořadí již třetí právně-archeologické vědecké kolokvium se tentokráte věnuje problematice významu oděvu 

pro právo.  

Kolokvium tak navazuje na obdobná setkání zájemců o právní archeologii uspořádané v letech 2011 a 2012 

v Praze.  

Věříme, že Vaše účast na této vědecké akci přinese nové poznatky k této problematice a tedy významně obohatí 

další vývoj právní archeologie. Z kolokvia opět vyjde recenzovaný sborník. 

 

Přihlášku na konferenci či přihlášku příspěvku je nutné zaslat do 30. dubna 2013. 

 



 

 

 

 

Informace ke kolokviu 

„„OOdděěvv  vv  pprráávvuu““  

 

Organizátoři: The European Society for History of Law 
             Moravský zemský archiv v Brně 
                         Katedra dějin státu a práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity 

Termín konání: 22. května 2013 

Místo konání: Moravský zemský archiv v Brně, Palachovo náměstí 1, 625 00, Brno (malý sál) 

Jazyk konference: český, slovenský 

Zaslání přihlášek: do 30. dubna 2013 (elektronicky na info@historyoflaw.eu)  

Zaslání příspěvku: do 1. června 2013 

Konferenční poplatek: není vybírán 

Ubytování: není hrazeno, účastník kolokvia si zajišťuje sám 

 

Konferenční příspěvky je nutné zaslat v elektronické podobě včetně krátkého resumé v anglickém 

jazyce na emailovou adresu: info@historyoflaw.eu Pokyny pro autory obdrží účastníci kolokvia po 

přihlášení. 

Podrobnější odborný program s tématy referátů bude zveřejněn na začátku měsíce května. 

V případě jakýkoliv dotazů se neváhejte obrátit na organizátory konference na emailu: 

karel.schelle@schelle.cz   



 

 

 

  

PPřřiihhlláášškkaa  nnaa  kkoollookkvviiuumm  

„„OOdděěvv  vv  pprráávvuu““  

které se bude konat ve středu dne 22. května 2013 v prostorách Moravského zemského archivu v Brně 
 

 

Jméno, příjmení, akademický titul: 

 

Pracoviště, adresa: 

 

Kontaktní email:        Telefon: 

 

Vystoupím s příspěvkem: Pouze zašlu příspěvek do sborníku a 

konference se nezúčastním: 

ANO          NE          ANO              

 

Předpokládaný název příspěvku: 

 

Místo, datum:        Podpis: 

 

 

 

Vyplněnou přihlášku zašlete do 30. 4. 2013 na email: info@historyoflaw.eu 

 


