
TISKOVÁ ZPRÁVA 
 

 
EGO-PROJEKT Evropské dějiny Online 
Celoevropská videokonference 
 
V pátek 3. prosince 2010 bude v rámci videokonference mezi deseti evropskými vědeckými 
pracovišti spuštěn k veřejnému užívání projekt EGO | Europäische Geschichte Online 
(Evropské dějiny Online). Českým partnerem projektu je Collegium Europaeum – Výzkumná 
skupina pro dějiny evropského myšlení FF UK & FLÚ AV ČR. 
 
Co spojuje Paříž s Budapeští a Vídní, Prahu s Londýnem, Lovaň s Vratislaví nebo Tartu s 
Curychem? Je to zkušenost “rozdělených” dějin, vyznačujích se výměnou a kooperací, ale také 
konflikty a vymezováním se. Tato města jsou však od teď spojena i velkým evropským publikačním 
projektem: EGO | Europäische Geschichte Online (Evropské dějiny Online) mapuje proměnlivé 
dějiny Evropy v novověku z perspektivy vzájemné komunikace a transferu. V pátek 3. prosince 
2010 bude EGO-Projekt představen veřejnosti během Live-Videokonference mezi deseti 
evropskými vědeckými pracovišti.  
 
Projekt EGO | Europäische Geschichte Online prezentuje 500 let evropských dějin novověku 
(1500-2000) přes hranice zemí, oborů i vědeckých metod. Deset tématických okruhů propojuje a 
ukazuje procesy mezikulturní výměny, které působily přes státní, národní a kulturní hranice. Ty 
zahrnují oblasti od náboženství, politiky, vědy a práva přes umění a hudbu až po hospodářství, 
techniku a vojenství. Jednotlivé příspěvky jsou propojeny obrazovým materiálem, texty historických 
pramenů, statistikami, animovanými a interaktivními mapami i zvukovými a filmovými dokumenty. 
 
Obsah tohoto Open Access-Projektu jsou od 3. 12. 2010 k dispozici uživatelům z celého světa 
(http://www.ieg-ego.eu). Do roku 2013 zde bude publikováno více než 200 příspěvků, spuštění 
projektu začíná s přibližně 75 zásadními příspěvky. Publikačními jazyky jsou němčina a angličtina. 
EGO-Projekt je garantován Institutem pro evropské dějiny (IEG) v německé Mohuči. Start projektu 
podpořila spolková země Porýní-Falc, od roku 2009 je financován prostřednictvím Deutsche 
Forschungsgemeinschaft (DFG). 
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PRAGUE 
Garant EGO-Projektu: 
 
Institut pro evropské dějiny v Mohuči (IEG) 
Alte Universitätsstraße 19 
55116 Mainz Deutschland 
Tel.: +49 (0)6131-39 39370 
Fax.: +49 (0)6131-39 35326 
E-Mail:egoredaktion@ieg-mainz.de 
URL: http://www.ieg-mainz.de 
 http://www.ieg-ego.eu 

Český partner EGO-Projektu: 
 
COLLEGIUM EUROPAEUM 
FF UK & FLÚ AV ČR 
Jindřišská 27 
110 00 Praha 1-Nové Město 
 
PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. 
E-Mail: petr.hlavacek@ff.cuni.cz 
URL: http://www.collegium-europaeum.cz 
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