Padesát seminářů historické společnosti
VERITAS v Pardubicích (1995–2019)
v přehledu
1995

22. 4. (1.)
11. 11. (2.)

Reformační předchůdci mistra Jana Husa (Michálek)
Husitství (Sakař)
16. století a J. A. Komenský (Čapková)
Pobělohorská doba a toleranční patent (Melmuková)

1996

23. 3. (3.)
6. 11. (4.)

Tzv. blouznivci – legenda a skutečnost (Melmuková)
Husovská komise (Kotyk)
Osnovy občanské nauky (Volek)

1997

15. 3. (5.)

České národní obrození, jeho kořeny a různost vyjádření (Melmuková)
Vývoj teologického a filozofického myšlení v českých zemích (Volek)
Úvodem o národě a vlastenectví (Sakař)
Historický vývoj národního povědomí a národní otázky v českých zemích
(Melmuková)

18. 10. (6.)

1998

18. 4. (7.)
17. 10. (8.)

1999

20. 3. (9.)
6. 11. (10.)

2000

25. 3. (11.)
11. 11. (12.)

2001

17. 3. (13.)
10. 11. (14.)

2002

23. 3. (15.)

Vhled do dějin Izraele a judaismu (Doleželová)
Židé v historii a současnosti (Melmuková)
Bratské zbory na Slovensku (Žbirková)
Česko-slovenské vztahy v historii (Melmuková)
Globalizace a demokracie (Plichta)
Co daly naše země Evropě (Sakař)
Počátky křesťanství u nás (Kužel)
O problematice tzv. kacířů na Balkáně a v jihovýchodní části střední Evropy
(Sakař)
O ostrovních misiích na evropský kontinent do 9. století (tzv. iroskotská
misie) (Sakař)
Kacíři v Čechách v době husitské (Sakař)
Kdo byli kataři (Melmuková)
Ke kořenům husitství (Sakař)
Valdenští v českých zemích a v Evropě I. díl (Melmuková)
Československé legie (Fořtová)

19. 10. (16.)

Husitství a křesťanský Východ (Sakař)
Valdenští v českých zemích a v Evropě II. díl (Melmuková)
Islám z pohledu křesťana (Melmukovi)

2003

15. 3. (17.)
18. 10. (18.)

Historické dotyky tzv. křesťanské Evropy a světa islámu (Melmuková)
Výklad smyslu českých dějin v průběhu 20. století (Melmuková, Sakař)

2004

27. 3. (19.)
13. 11. (20.)

Základní smlouva mezi Slovenskou republikou a Svatým stolcem (Zavacká)
Kolokvium o křesťanských církvích působících v naší zemi

2005

5. 3. (21.)
15. 10. (22.)

Pobělohorští exulanti, jejich odkaz – a co s ním? (Štěříková)
Konfesionálny exil ako fenomén dejin Európy raného novoveku (Kowalská)

2006

18. 3. (23.)
21. 10. (24.)

Česká reformace morální (Molnár)
Mistr Jeroným Pražský (Frydrych)

2007

31. 3. (25.)
20. 10. (26.)

Toleranční modlitebny na Žďársku (Procházková)
Tomáš Juren: Tolerance a hudba srdce (Bolom)

2008

15. 3. (27.)
11. 10. (28.)

Petr Chelčický a jeho myšlenkový svět (Rokyta)
Masaryk a Hus (Kotyk)

2009

28. 3. (29.)
24. 10. (30.)

O rané církvi: chápání heretiků v prvních staletích (Rokyta)
Jeroným Pražský. Pohled na život a dílo českého intelektuála pozdního
středověku (Pavlíček)

2010

27. 3. (31.)
24. 10. (32.)

Snaha o všestrannou přestavbu společnosti v Čechách ve 2. polovině
16. století (Melmuková)
Rekatolizace v oblastech Evropy ohrožených Turky (Huňáček)

2011

26. 3. (33.)
20. 10. (34.)

Žilinská synoda 1610–2010 (Fajmon)
Aktuální dosah tolerančního patentu (Melmuková)

2012

24. 3. (35.)
13. 10. (36.)

Evropský rozměr protestantských modliteben (Melmuková, Vobrová)
Zápas církve české reformace o vlastní identitu (Melmuková)

2013

16. 3. (37.)
12. 10. (38.)

Mapa Čech Mikuláše Klaudyána z roku 1518 (Soukup)
Práca reštaurátora historických knižných väzieb (Fajmonová)

2014

29. 3. (39.)
25. 10. (40.)

Náboženské bouře na Vysokomýtsku (Plhák)
Myšlení Matěje z Janova (Rokyta)

2015

28. 3. (41.)
17. 10. (42.)

Komenský jako myslitel výchovy, náboženství a politiky (Prázný)
To mně mí rodičové povídali, že (ta víra) od mistra Husa pochází (Melmuk)

2016

19. 3. (43.)
15. 10. (44.)

Husovy kauzy (Motyčka)
2. vatikánský koncil (Doležal)

2017

18. 3. (45.)
21. 10. (46.)

Proměny civilizací kolem Středozemního moře a v Evropě (Melmuková)
Reformace v severských zemích (Dlask)

2018

24. 3. (47.)
27. 10. (48.)

Ivan Dérer, signatář Martinské deklarace (Fajmon)
Vznik samostatného Československa v roce 1918 (Melmuk)
VERITAS k připomínce roku 1918 (Melmuková, Melmuk)

2019

30. 3. (49.)
19. 10. (50.)

1. pokus o demokratický stát ve střední Evropě (Melmuková)
Generál Milan Rastislav Štefánik a jeho otec Pavol Štefánik (Fajmon)

Semináře jsou od počátku určeny pro učitele a zájemce o dějepis, český jazyk a společenské
vědy. Vítán je na nich ale úplně každý zájemce o danou tematiku. Po přednášce (nebo více
přednáškách) se koná ještě rozhovor k probíranému tématu s přednášejícím (přednášejícími).
Naprostá většina z 50 již proběhlých seminářů se konala v sálku na faře Českobratrské církve
evangelické v Pardubicích, v ulici Sladkovského č. 638.
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