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Ákoš Paulinyi se narodil ve smíšené slovensko-maďarské rodině 7. února 1929 v Budapešti, 

vystudoval historii a archivnictví, přednášel na Univerzitě Komenského v Bratislavě, pracoval 

ve Slovenské akademii vied v Historickém ústavu a v současnosti je světově uznávaným 

historikem vědy a techniky a hospodářských a sociálních dějin.  

Na Technische Universität Darmstadt (1877) spoluzaložil koncem 60. let 20. století 

prosperující katedru Historie techniky. Profesoru hospodářských dějin získal na univerzitě 

v Marburgu, ale v podstatě celý svůj odborný život pracoval na Technische Universität 

Darmstadt. Po svém odchodu do důchodu v pozdních devadesátých letech spolupracoval jako 

výměnný lektor na univerzitě v Miskolci v Maďarsku a na FEL ČVUT v Praze ve spolupráci 

s M. Efmertovou v oboru Historie techniky. Na katedře ekonomiky, manažerství a humanitních 

věd FEL vyučoval jako hostující profesor v akademickém roce 2003/2004 Historii techniky 

v předmětech M. Efmertové. Jeho pobyt byl podpořen Stiftungsinitiative J. G. Herder. Profesor 

Á. Paulinyii věnoval pro vědeckou činnost a pro mezinárodní spolupráci na grantových úkolech 

humanitní skupině katedry 13116 tiskárnu HP Jet 5L a Snapscan Agfa v celkové hodnotě 

220,00 Euro.  

Kontakty profesor Á. Paulinyi s československými historiky nepřerušil ani poté, co po roce 

1969 zůstal v Německu, kam byl z Historického ústavu SAV v letech 1969-1970 pozván na 

stipendium Nadace Alexander von Humboldt. 

Výzkumné zájmy prof. Á. Paulinyiho jsou historie těžby a tavení, sociální dějiny horníků 

a šíření technických inovací během industrializace. Dále se zabývá slovenskou a maďarskou 

hospodářskou historií a historií vědy a techniky. K jeho významným pracím např. patří 

Industrielle Revolution. Vom Ursprung der modernen Technik (Reinbek bei Hamburg 1989, 

vyšlo i česky v roce 1993) nebo spolu s Karlem von Delhaesem a Peterem Hertnerem Technik 

und Wirtschaft in der Industrialisierung (Düsseldorf 2012). 



Trnkova medaile byla navržena profesoru Ákoši Paulinyimu za dlouhodobou významnou 

vědeckou a metodologickou spolupráci v oboru Historie techniky a hospodářských 

a sociálních dějin a za zajištění mnohých mezinárodních kontaktů v anglo-saské oblasti 

pro obor Historie techniky na FEL ČVUT v Praze. 

Navrhovatelka: doc. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. (2004) 


