
Historie 

 

1992 – zaloţení pracovní skupiny Historie 

 

Fakta 1992-2000 

 

1993 – ve dnech 13.-14.10.  bylo uspořádáno I. Symposium historiků na téma „Osídlení 

oblasti Ponisí od středověku do konce 18. století“ v rámci dlouhodobého programu 

zpracování dějin oblasti Euroregionu Nisa. Následně byl vydán sborník s přednesenými 

příspěvky. 

1994 – 24.-26.11.  se v Milkově konalo II. Symposium historiků na téma „Vývoj obchodních 

cest a komunikací v oblasti Euroregionu Nisa – od nejstarších dob do dnešní doby“ 

1995 – 14.-15.  se v Liberci uskutečnilo III. Symposium historiků na téma „Pohledy do 

hospodářského vývoje v oblasti Euroregionu Nisa– od středověku do současnosti“ 

1996 – ve dnech 19.-21.9. se v Zittau uskutečnilo IV. „Vědecké symposium 650 let 

Hornoluţického svazku Šestiměstí“  

1997 – uspořádána „Konference – Kamenz 1997“ ke 450. výročí povstání českých a 

luţických stavů proti Habsburkům“  

1998 – ve dnech 24.-25.9. bylo na zámku Czocha uspořádáno V. Symposium historiků na 

téma „1648-1998- 350. výročí Vestfálského míru a jeho důsledky pro severní Čechy, Luţici a 

přilehlé Slezsko  

1998 – vydán  Kalendář ERN s fotografiemi historických exponátů 

 

 

Fakta 2000-2010 

 

2000 – 21.-.22.9  bylo v Liberci uspořádáno VI. Symposium historiků pod názvem 

„Umělecká řemesla bez hranic“. Z příspěvků přednesených na symposiu byla později vydána 

stejnojmenná publikace doplněná fotografiemi. 

2002 – ve dnech 28.8. - 1.9. se v městě Bautzen konalo VII. Symposium historiků na téma 

„Horní Luţice v raně novodobé střední Evropě“. 

2002 – Městská muzea v Zittau uspořádala mezinárodní  výstavu „Svět-moc-duch, Dynastie 

Habsburků a Horní Luţice 1526-1635“  

2004 – 4.11. bylo v Jelení Góře  uspořádáno VIII. Symposium historiků na téma „Cesty 

k demokracii – Demokratická opozice na území dnešního Euroregionu Neisse-Nisa-Nysa do 

roku 1989“ 

2005 – ve dnech 4. - 6.12.  se v Zittau konalo IX. Symposium historiků pod názvem „Čechy a 

Horní Luţice – bádání společné historii“ 

2007 – 12.-13.10. se v Liberci uskutečnilo X. Symposium historiků na téma „Čechy, Luţice a 

Slezsko ve střetu zájmů mocností – sedmiletá válka, bitva u Liberci 1744, zničení Ţitavy“. 

Příspěvky ze symposia byly shromáţděny a publikovány v tříjazyčném sborníku. 

2008 – začaly přípravné práce na vydání tříjazyčné broţury na pokračování „Společné dějiny 

spojují“. Publikace mapuje v jednotlivých dílech historii území Euroregionu Nisa z období let 

1914-1989 (středověk, raný novověk a 19. století). Předpoklad vydání je rok 2013.  

2009 –  v městě Jelenia Góra se uskutečnilo XI.  Symposium historiků s tématem 

„Náboţenská problematika a architektura - 300 let kostela v Jelení Hoře“  

2009 – vznikl návrh na zřízení „Muzea Trojzemí“ v památkově chráněném objektu v Hrádku 

nad Nisou  

2010 – 21.6. – v Zittau byla uspořádána konference „Muzea bez hranic“, jejíţ součástí je i 

představení projektu „Výstavní a koordinační centrum muzeí Trojzemí“ 



2010 – bylo naplánováno  XII. Symposium historiků „Spojení Horní a Dolní Luţice se 

Saskem r. 1635“ na září 2011. Navrţeno vydat „kolektivní monografii“ autorů s vydáním 

v roce 2012 

 

Plánované úkoly a cíle 2010-2014 

 Vydat publikaci shrnující dějiny území ERN 

 Konat další odborné setkání historiků z území ERN 

 Vyhledávat vhodné projekty pro financování z programu přeshraniční spolupráce Cíl 3 

 


