Doprovodný program
k výstavě

Cesty
české
vědy

17.— 18. 6. 2022
V KNIHOVNĚ LATINSKÉ ŠKOLY V JÁCHYMOVĚ

náměstí Republiky 1, Jáchymov

Komentované čtení renesančních
textů Johanna Mathesia a Georgia
Agricoly
Čtení vybraných textů dvou jáchymovských renesančních myslitelů: Georgia Agricoly
– vzdělaného lékaře, humanisty a zakladatele geologických věd a Johanna Mathesia
– lutheránského kazatele proslulého svými kázáními pro horníky v kostele Sv. Jáchyma,
které vydal v souboru Sarepta aneb hornická postila. Číst budeme v českých překladech
z Agricolových děl Bermannus aneb rozmluva o hornictví (1530, Basilej), 12 knih o hornictví
a hutnictví (1556, Basilej) a z Mathesiovy Sarepty (1564, Norimberk). Odborný výklad se bude
týkat jak roviny dějin vědy, tak geologie a hornictví, ale i teologie.
Odborní garanti: Ivo Purš (dějiny vědy), Petr Rojík (geologie), Mikuláš Vymětal (teologie)
Pro účast na akci se prosím registrujte na misa.zemkova@seznam.cz, +420 603 193 669
Registrovaní účastníci obdrží elektronické a tištěné materiály včetně podrobného programu.
Účast bez registrace je možná do zaplnění kapacity míst v knihovně bez garance tištěných materiálů.

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM
Pátek 17. 6. 10—13:00 hod

Komentované čtení

14:30—17 hod

Komentované čtení

Sobota 18.6. 10—12:30 hod

Komentované čtení

14—15:30 hod

Projekt ŽIVÁ MAPA
www.historyofscience.cz

Komponované pásmo o hudbě v Krušných
horách od renesance po současnost v podání
geologa Petra Rojíka
ukázky z duchovní hudby J. Mathesia a N. Hermanna

Cesty
české
vědy

D oprovo dný prog ram k výst avě
Komentované čtení renesančních textů
Johanna Mathesia a Georgia Agricoly

17.— 18. 6. 2022

V KNIHOVNĚ LATINSKÉ ŠKOLY V JÁCHYMOVĚ
náměstí Republiky 1, Jáchymov
Čtení vybraných textů dvou jáchymovských renesančních myslitelů: Georgia Agricoly
– vzdělaného lékaře, humanisty a zakladatele geologických věd a Johanna Mathesia
– lutheránského kazatele proslulého svými kázáními pro horníky v kostele Sv. Jáchyma,
které vydal v souboru Sarepta aneb hornická postila. Číst budeme v českých překladech
z Agricolových děl Bermannus aneb rozmluva o hornictví (1530, Basilej), 12 knih o hornictví
a hutnictví (1556, Basilej) a z Mathesiovy Sarepty (1564, Norimberk). Odborný výklad se bude
týkat jak roviny dějin vědy, tak geologie a hornictví, ale i teologie.
Odborní garanti: Ivo Purš (dějiny vědy), Petr Rojík (geologie), Mikuláš Vymětal (teologie)

Odpolední program pro rodiny s dětmi
s geologickou a hornickou tematikou

18. 6. 2022, 13— 15:30 hodin

NÁDVOŘÍ A SKLEPENÍ MUZEA KRÁLOVSKÁ MINCOVNA
NA PROGRAMU BUDE
rýžování „zlata“
hledání svítících kamenů v podzemí
vynášení materiálu z dolu skrz štolu
malování sádrových odlitků trilobitů a p jiných zkamenělin

Duchovní hudba J. Mathesia a N. Hermanna

18. 6. 2022, 14:30— 15:30 hodin
V KNIHOVNĚ LATINSKÉ ŠKOLY V JÁCHYMOVĚ

komponovaný pořad o hudbě v Krušných horách od renesance po současnost v podání
geologa Petra Rojíka

Po stopách „první geologické vycházky
v dějinách“ aneb procházka na Svornost
dle Agricolovy knihy Bermannus

18. 6. 2022, 16:00 hodin
PŘED MUZEEM KRÁLOVSKÁ MINCOVNA V JÁCHYMOVĚ

Projekt ŽIVÁ MAPA www.historyofscience.cz

Průvodce vycházkou: Michaela Zemková / Přírodovědecká fakulta UK v Praze
(délka cca 60 min)
Během vycházky si připomeneme místa spojená s renesančními osobnostmi G. Agricoly,
J. Mathesia na dnešním náměstí Republiky a poté se vydáme na Svornost.
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18. 6.

2022

16:00

hodin

před Muzeem Královská mincovna v Jáchymově
PRŮVODCE VYCHÁZKOU
Michaela Zemková / Přírodovědecká fakulta UK v Praze
délka cca 60 min

Po stopách „první geologické
vycházky v dějinách“
aneb procházka na Svornost
dle Agricolova Bermanna
Původní důlní jáma Konstantin byla později (1530) přejmenována na památku usmíření
zdejších těžařů na Svornost (Einigkeit). Právě sem stoupají aktéři Agricolova hornickofilozofického dialogu Bermannus (1530) – dva vzdělaní lékaři potkají důlního správce
Bermanna a prosí ho, aby s nimi „vystoupil nahoru a ukázal jim důl, který chrlí tak ohromné
poklady“. Stoupají do kopce pravděpodobně stejnou cestou jako dnes, když přichází
návštěvník od Královské mincovny navštívit Hornické muzeum. Cestou je Bermannus
seznamuje s dějinami hornictví v Čechách a na dole jim pak ukazuje mnohé vzorky rud
a minerálů. Spolu se snaží dobrat pravých jmen a vlastností oněch nálezů. Tato „procházka“
je jakýmsi prvním krokem v dějinách systematického poznání Země, jsou zde položeny první
základy mineralogie a geologie jakožto skutečné vědy. (Později je Georgius Agricola rozvinul
v dalších dílech, zejména slavných 12 knihách o hornictví a hutnictví, 1556.)
Během vycházky si připomeneme místa spojená s renesančními osobnostmi
G. Agricoly, J. Mathesia na dnešním náměstí Republiky a poté se vydáme
na Svornost.

Projekt ŽIVÁ MAPA
www.historyofscience.cz

