Curs:
Els Romanov i els Habsburgs:
dues dinasties i un mateix destí.
Presentació i objectius formatius
A la història d'Europa, els Habsburgs van representar la dinastia mil·lenària per excel·lència. Des del seu origen
suís es varen convertir en emperadors d'Alemanya i van estendre el seu domini per la majoria d'Europa i fins i tot
Amèrica. Els Romanov, en canvi, amb una història de poc més de tres-cents anys, representen una família feta a si
mateixa que va portar a Rússia a la seva modernització i expansió imperial. La Primera Guerra Mundial acabaria
per igual amb les dues dinasties, provocant l'aparició del comunisme, per un cantó, i dels moviments nacionalistes
dels Balcans per l'altre.
Professor/a
Francesc Carol Alérez
Llicenciat en Dret i en Antropología per la UAB
D.E.A. en Antrpología Aplicada per la UAB
Postgrau en Egiptología per la UAB
Accessibilitat
Curs adreçat a qui vulgui conèixer la història d’Europa a través de dues de les més importants dinasties que van
marcar el seu devenir històric.
Programa
1. Els Habsburgs orígens i el camí cap al imperi i l’expansió mes enllà d’Àustria
2. Els Habsburgs: el Sacre Imperi Romà Germànic i l’Àustria imperial.
3. Els Romanov: els orígens i els primers tsars fins a Pere el Gran.
4. Els Romanov: des de la modernització fins als darrers tsars.
5. La Primera Guerra Mundial i la fi de l’Europa imperial.

Lloc
Seu Arqueonet
c/ Sepúlveda 79, 08015 Barcelona
Metro Línia 1 Rocafort
Bus: H-16; parada Sepúlveda-Viladomat
Calendari i horari
Dia: Els dilluns , del 24 d’abril al 29 de maig de 2017
Hora: De 19.30 h a 21.00 h
Nº sessions: 5

Inscripció
Podeu fer la inscripció per qualsevol de les següents vies:

Per la web: accedint al següent enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte.html

Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net indicant l’activitat a la que us
voleu inscriure, el nom i cognoms, l’e-mail i el telèfon
de contacte.

Per telèfon: a través dels telèfons 937423014 ó
667013352.

Presencialment a la seu d’Arqueonet

Preu
Curs sencer: 60 €
Sessions individuals: 18 €

www.arqueonet.net
arqueonet@arqueonet.net
937423014 - 667013352

A la nostra web hi
trobareu altres activitats.
Consulteu-la!

