Chystáme se vydat
sborník dějepisných prací studentů
V těchto dnech připravujeme do tisku sborník studentských prací z regionálních dějin s názvem Nejen
Židlochovice v pracích studentů gymnázia. Bude obsahovat podstatné části deseti nejlepších prací
především z historie Židlochovic, ale také z dějin dalších regionů Moravy. Najdete zde ukázky z prací:
Z historie školství a budovy gymnázia v Ţidlochovicích (Eva Svobodová), František Boleloucký (Jan
Hroudný), Osud československého válečného diplomata plk. gšt. Václava Havelského (Valentina
Aulisa), Náměstí Míru a radnice v Ţidlochovicích (Jan Hroudný), Zámek Ţidlochovice (Martina
Pichová), Povodně v Ţidlochovicích (Ivana Rubešová), Rajhradský klášter v době totality a jeho
obnova po roce 1989 (Michaela Mlejnková), Bohumil Sixta a ilegální organizace Svobodná garda
(Jiří Lukl), Morávka – obyčejní lidé nebo hrdinové? (Jana Koždoňová) a Z Historie ţidovské obce
v Dolních Kounicích (Lucie Suchánková).
Práce z regionálních nebo českých dějin píšou žáci na židlochovickém gymnáziu od roku 2002. Za
patnáct let jich vzniklo kolem sto dvaceti. Osmnáct z nich reprezentovalo školu ve Středoškolské
odborné činnosti, všechny postoupily do krajského kola soutěže, tři do kola celostátního a podle
názoru porotců mají mnohdy i úroveň bakalářské práce. Pět prací vzniklo pro celostátní kolo
Dějepisné olympiády a jedna pro Eustory (mezinárodní dějepisná soutěž pro studenty středních škol,
kterou organizuje a financuje nadace Körber Foundation, v České republice ji vyhlašuje Ústav pro
soudobé dějiny Akademie věd ČR). Bylo by tedy dobré, kdyby nezapadly po skončení soutěže nebo
po splnění úkolu napsat ročníkovou práci.
Nejde ale jen o zveřejnění úspěšných prací z regionální historie, jež si mohou hledat své zájemce
v židlochovické veřejnosti. Sborník by mohl posloužit i středoškolákům (nejen „dějepiscům“), kteří by
chtěli pracovat podobným způsobem, jako postupovali jeho autoři. Obsahuje totiž i seznam použité
literatury a bibliografickou citaci s poznámkami k jednotlivým textům, a ty nevznikly pouhou
kompilací, ale z velké míry samostatnou badatelskou prací.
Naše gymnázium vydání sborníku zatíží v řádech desítek tisíc, což není malá částka. Pokud by chtěl
kdokoli, firma nebo jednotlivec, na jeho publikování přispět libovolnou částkou, může odeslat svůj dar
do 15. listopadu na účet školy. Dárce zveřejníme mezi sponzory uvedenými uvnitř publikace.
Dar můžete zaslat na účet školy 1241590237/0100 s textem: sborník – dar, jméno dárce/název firmy.
Formulář darovací smlouvy najdete na stránkách školy. Děkujeme.
(D. Švarzbergerová)

